
Referat 

Emne: Konstituerende Idrætsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 13. december 2017 18.30 – 21.00 

Spisning fra kl.18.30-19.00 
Greve Idræts Center 
Klublokalet 1.sal 

Indkaldt: Knud Høyer 
Jørgen Nielsen 
Peter Roslev 
Johnny Fussing 
Pauli Christensen 
Brian Hemmingsen 
Michael Stoltenberg 
Jeanette Strøm 
Ronni Nielsen 
Olaf Stolborg 
Anne Marie Lyduch, KFU 
John T. Olsen, KFU 
Morten Wagner Reynhard 
Peter Jul Lange 

Deltagere: Knud Høyer (GIF), Jørgen Nielsen (GIF), Peter Roslev (KIF), Johnny Fussing (KIF), Pauli 
Christensen (TIF), Brian Hemmingsen (TIF), Michael Stoltenberg (Greve Golfklub), Jea-
nette Strøm (GSB), Ronni Nielsen (Greve Håndbold), Olaf Stolborg (Greve Motionsfor-
ening), Morten Wagner Reynhard (IFS) og Peter Jul Lange (IFS) 

Afbud fra: Anne Marie Lyduch (KFU) og John T. Olsen (KFU) 
Referat til: knudhoeyer@gmail.com; greveif@gmail.com; sek@karlslunde-if.dk;  

naestformand@karlslundefodbold.dk; pauli@tune-if.dk; brian070168@gmail.com; 
m.stoltenberg@outlook.dk; jst@outlook.dk; ronni.senior@hotmail.com;  
advstolborg@os.dk; jto@greve.dk; amly@greve.dk; morten@ifs-greve.dk;  
jess@greve.dk; sorenpirmo@gmail.com; jsho@greve.dk; tmk@greve.dk 

Sagsbehandler: Peter Jul Lange 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsordenen IR´s beslutning den 13.12.2017, punkt 1: 

• Forud for godkendelse af dagsordenen bekendtgjorde Jørgen 
Nielsen, at Knud Høyer er valgt som repræsentant fra Greve 
IF i stedet for Poul Nerhmann. Olaf Stolborg gjorde indsigel-
ser mod praksis, at GIF kan indstille en ny repræsentant og 
Knud Høyers deltagelse ved Idrætsrådsmødet. Herunder at 
rådsmedlemmerne ikke har modtaget besked om, at Poul 
Nehrmann har trukket sig som GIF´s repræsentant.  

• Rådsmedlemmerne savnede kommunikation forud for råds-
mødet om GIF indstilling af Knud Høyer til IR.  

• Supplering af dagsordenpunkt 10 godkendelse af referatet 
2. Konstituering af Idrætsrådet • Konstituering af formand og næstformand 

IR´s beslutning den 13.12.2017, punkt 2: 
• Knud Høyer og Olaf Stolborg ønskede valg til formandsposten 

for Idrætsrådet 
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• Skriftlig afstemning endte med valg af Knud Høyer som for-
mand for IR 

• Brian Hemmingsen og Michael Stoltenberg blev foreslået til 
næstformandsposten. Michael ønskede ikke valg, mens Brian 
var villig til valg. Brian Hemmingsen blev valgt som næstfor-
mand.    

3. Valg af IR repræsentanter til 
Lokalefordelingsudvalget og 
Idrætspuljeudvalget 

• I henhold til Idrætsrådets forretningsorden skal udpeges 3 
repræsentanter til lokalefordelingsudvalget. Jørgen Nielsen 
og Knud Høyer præsenterede opgaver i og kompetence for 
udvalget. 

• I henhold til den nye puljestruktur skal udpeges 7 repræsen-
tanter fra IR til Idrætspuljeudvalget. Herunder 1 repræsen-
tant fra hver af de ”store” foreninger samt de 4 valgte med-
lemmer fra ”øvrige” foreninger. Knud Høyer præsenterede 
opgaver i og arbejdsform for det nye puljeudvalg. 

IR´s beslutning den 13.12.2017, punkt 3: 
• Jørgen Nielsen og Peter Roslev blev foreslået, mens Jeanette 

Strøm og Ronni Nielsen ønskede plads i lokalefordelingsud-
valget. Peter var villig til at overlade sit kandidatur til de øvri-
ge opstillede kandidater. På baggrund heraf blev Jørgen, Jea-
nette og Ronni valgt til lokalefordelingsudvalget. 

• Der var enighed om, at repræsentanter fra Tune og Karlslun-
de kan indkaldes til møde med lokalefordelingsudvalget vedr. 
særarrangementer. Derudover kan formand og næstformand 
deltage iht. IR´s Forretningsorden. 

• De fire repræsentanter fra de ”øvrige” foreninger var selv-
skrevet til Idrætspuljeudvalget. Derudover blev Pauli, Peter 
og Knud udpeget som repræsentanter fra de tre ”store” for-
eninger. 

• Pauli blev foreslået som formand for udvalget, mens Ronni 
udtrykte ønske om valg. Efter afstemning blev Pauli valgt som 
formand for Idrætspuljeudvalget.   

4. Status på Idræts- og fritids-
puljerne 

• 17 ansøgninger til Fritidspuljen 2018 til en samlet sum på 
325.391 kr. 

• 80 ansøgninger til Idrætspuljen 2018 til en samlet sum på 
3.735.081 kr. 

• Idrætspuljeansøgningerne behandles af Idrætspuljeudvalget 
frem til slutningen af januar 2018. 

IR´s beslutning den 13.12.2017, punkt 4: 
• Orienteringen taget til efterretning. 

5. Indstillinger/beslutninger fra 
politiske udvalg 

Du finder dagsorden og referater fra udvalgsmøder på dette link: 
http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx 

a) Beslutninger i Kultur- & Fritidsudvalget 10.10 2017 
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 10.10.2017 var:  

• Sag nr. 1 ”Status på Helhedsplan for faciliteter på Idræt- og 
Fritidsområdet” 
En orienteringssag vedr. at Kultur- og Fritidsudvalget den 30. 
maj 2017 havde anbefalet, at Idræts- og FritidsSekretariatet 
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og Greve Kommune i samarbejde med Danmarks Idræts For-
bund skulle påbegynde udarbejdelsen af en helhedsplan for 
faciliteter på idræts- og fritidsområdet. Samtidig ønskede ud-
valget en orientering om arbejdet på et møde i efteråret. Det 
foreløbige arbejde med helhedsplanen forløber planmæssigt 
og er opsummeret i bilagene ”Status for Helhedsplan 2019-
22” og ”Procesplan for Helhedsplan 2019-22”. Begge udar-
bejdet af IFS.  
KFU beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning 

 
• Sag nr. 2 ”Ændrede kommissorier for Fritidsrådet og Idræts-

rådet og valgprocedure for Fritidsrådet” 
Fritidsrådet og Idrætsrådet havde hver især udarbejdet for-
slag til ændringer i deres kommissorier, som de indstillede til 
politisk godkendelse. Fritidsrådet havde derudover ændringer 
til deres valgprocedure.  
KFU beslutning: Anbefales. 
 

• Sag nr. 4 ”Godkendelse af udviklingsplanen for Hedeland” 
Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner har i perioden 
2015-2017 samarbejdet med I/S Hedeland og Realdania om 
en ny udviklingsplan for Hedeland. Udviklingsplanen blev 
fremlagt til Byrådets godkendelse. 
KFU beslutning: Anbefales. 

 
b) Beslutninger på Kultur- & Fritidsudvalgsmødet 14.11 2017 

Af særlig interesse fra KFU-mødet den 14.11.2017 var:  
• Sag nr. 1 ”Aftale med Greve Gymnasium om foreningers lån 

af lokaler” 
Greve Gymnasium ønsker en udlånsaftale med Greve Kom-
mune for kommunens og foreningers lån af lokaler på Gym-
nasiet. Efter afklaringsmøder og forhandlinger, er der udar-
bejdet et fælles forslag til en udlånsaftale for Greve Kommu-
nes og foreningers lån af lokaler på Greve Gymnasium, der 
forelægges til godkendelse. 
Det var indstillingen, at: 

1. at udlånsaftalen for lån af lokaler på Greve Gymnasium god-
kendes 
KFU beslutning: Anbefales med den ændring, at Greve Gym-
nasiums lån af lokaler i Greve Borgerhus, punkt 11.0 i aftalen, 
kun kan ske til enkeltarrangementer efter forudgående aftale 
med mindre, lån af Greve Borgerhus helt kan udgå af aftalen 

2. at udgiften i 2017 på 54.250 kr. finansieres inden for Kultur- 
og Fritidsudvalgets ramme på budgetområde 4.02 Fritid 
KFU beslutning: Anbefales. 

3. at der søges en tillægsbevilling til udgiften på 310.000 kr. i 
2018 og 2019 og frem finansieret af kassen. 
KFU beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at udgif-
ten på 310.000 kr. indgår i Budgetopfølgning 1/2018, og ud-



giften medtages i processen for budget 2019 og frem. 
 

• Sag nr. 4 ”Ændring af retningslinjer for tilskud til træner-, le-
der- og lærerkurser under Greveordningen” 
Idrætsrådet og Fritidsrådet anbefalede, at administrationen 
omkring tilskud til træner-, leder- og lærerkurser gøres lette-
re for foreninger i forbindelse med kurser, der holdes lokalt. 
Dette ved, at de gældende retningslinjer for tilskud til træner-
, leder- og lærerkurser suppleres med en sætning om, at for-
eninger kan afholde lokale kurser, og tilskudsudbetaling hertil 
kan ske direkte til den pågældende forening, der afholder 
kurset. Den nuværende procedure for deltagelse på kursus 
uden for kommunen bliver ikke berørt af ændringen. 
Det var indstillingen: 

1. at de gældende retningslinjer suppleres med teksten i kursiv 
gældende fra 1. januar 2018 
KFU beslutning: Anbefales. 

2. at de gældende refusionssatser ændres fra 1.000 kr. og 2.000 
kr. til 1.100 og 2.100 kr. Beløbet finansieres inden for bud-
getområde 4.02 - Fritid. 
KFU beslutning: Anbefales. 

 
IR´s beslutning den 13.12.2017, punkt 5: 

• Orienteringen blev taget til efterretning 

• I det omfang det er muligt bør dagsordenpunktet indeholde 
orientering om de sager, der har interesse for rådet, som er 
på dagsordenen ved næstkommende møde i de politiske ud-
valg. 

Meddelelser og orientering 
6. Orienteringspunkter: Idræts- og FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS) 

a) Hvad sker der i IFS? 
- Behandling af ansøgninger til Idræts- og Fritidspuljerne 

2018  
- Motionsevent Greve 2018 
- Aktiv Erhverv Greve 
- Statusoversigt for arbejdsopgaver i IFS 

IR´s beslutning den 13.12.2017, punkt 6: 
• Orienteringen taget til efterretning 

7. Rapportering fra udvalg 
m.v.: 

Lokalefordelingsudvalget: 
• Udvalgets primære udfordring handler om planlægning af 

særarrangementer 
Idrætspuljeudvalget: 

• Intet nyt 
Facilitetsområdet: 

• Status på udarbejdelse af en kommende facilitetsstrategi for 
idræts- og fritidsområdet. Afholdt tre workshop i henholdsvis 
Tune, Greve og Karlslunde. Workshops har affødt gode input 



til strategien og ikke mindst mange gode drøftelser om sam-
arbejde på tværs af idræts- og fritidsforeninger. 
Workshop i Sejlklubben Køge Bugt den 14. december.  

IR´s beslutning den 13.12.2017, punkt 7: 
• Orienteringerne blev taget til efterretning 

8. Kommende møder: • Fastsættelse af mødedatoer for første halvår 2018  
IR´s beslutning den 13.12.2017, punkt 8: 

• Blev besluttet, at IFS udsender forslag til mødedatoer 
• Helst onsdage 

Aktiviteter i 2018 Dato Kl. Afbud 
IR-møder i januar 31. jan. Kl.17.45 (spis-

ning). Møde-
start kl.18.30 

 

IR i februar?    
IR i marts/april?    
IR i maj/juni?    
9. Eventuelt • Intet 
10. Godkendelse af referat • Iht. IR´s beslutning på mødet den 5. okt. 2017 skal Forret-

ningsordenen §5 stk 5 ændres til, at referater godkendes som 
afslutning på hvert Idrætsrådsmøde. 

• Hvilken foreninger har opstillet de enkelte rådsmedlemmer 
• Referatet blev godkendt 

 

Mødet hævet kl. 21.02 

Foreløbige punkter på næste Idrætsrådsmøde 
1. Godkendelse af dagsordenen •  
2. Idrætsrådets kommissorium 

og forretningsorden 
•  

3. Mødetidspunkt for IR-møder 
i 2018 

•  

4. … •  
5. Indstillinger/beslutninger fra 

politiske udvalg 
•  

6. Orienteringspunkter •  
7. Rapportering fra udvalg m.v. Lokalefordelingsudvalget 

Idrætspuljeudvalget 
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi 

8. Kommende møder •  
9. Eventuelt •  
10. Godkendelse af referat •  
 


