
Referat 

Emne: Idrætsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 2. oktober 2019 17.00 – 17.20 Status i golfklubben 

17.20 – 18.30 Rådsmøde del 1 
18.30 – 19.00 Spisning 
19.00 – 20.30 Rådsmøde del 2 (kun for valg-
te IR-medlemmer) om budget 2020-23  

Greve Golfklub 

Indkaldt: Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Johnny Fussing, Pauli Christensen, Brian 
Hemmingsen, Jeanette Strøm, Ronni Nielsen, Olaf Stolborg, Hans Barlach, Anne Marie 
Lyduch, KFU, Jari Due Jessen, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK, Morten Wagner Reynhard, 
IFS, og Peter Jul Lange, IFS 

Deltagere: Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Brian Hemmingsen, Jeanette Strøm, Ronni 
Nielsen, Hans Barlach, Tabita Sonne-Dalsø, GK og Peter Jul Lange 

Afbud fra: Anne Marie Lyduch, Jari Due Jessen, Johnny Fussing, Pauli Christensen, Olaf Stolborg og 
Morten Wagner Reynhard 

Sagsbehandler: Peter Jul Lange 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsordenen IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 1: 

• Godkendt 
2. Valg af næstformand • IR besluttede på rådsmødet den 29. aug. at en ny næst-

formand vælges ifm. mødet den 2. okt. 
• I forbindelse med rådsmødet den 29. aug. meddelte 

Ronni Nielsen sit kandidatur som næstformand. Ud-
valgsmedlemmer som havde interesse i valg som næst-
formand kunne frem til den 20. sep. meddele forman-
den om deres kandidatur.  

IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 2: 
• IR valgte enstemmigt Ronni Nielsen som ny næstfor-

mand  
3. Godkendelse af Idrætsrådets 

kommissorium 
 

• I forbindelse med IR/FR´s fællesmøde den 18. sep. blev 
godkendt en ændring af formuleringen ”indstillingsret”, 
som fremgår af det endelige udkast til IR´s kommissori-
um. Udkastet følger med dagsordenen. 

• Fritidsrådet har møde den 8. okt. med et revideret 
kommissorium for FR på dagsordenen.  

• IR skal tage stilling til det færdige udkast mhp. at kom-
missoriet efterfølgende kan behandles politisk, og være 
gældende pr. 1/1-2020. 

• IFS sørger for at koordinere, at der er overensstemmel-
se mellem de to råds kommissorier.  

IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 3: 
• IR godkendte det endelige udkast til et kommende 

kommissorium, således det kan behandles på KFU-
mødet i november.  

4. Procedure for afgivelse af 
høringssvar eller bemærknin-

• Har vi lært noget ift. den procedure, som blev ført om-
kring sagen med besparelsesforslag? 



ger mellem rådsmøder 
 

• IR skal tage stilling en procedure ift. eventuelle hørings-
svar e.l. forud for behandling i politiske udvalg. 

IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 4: 
• Sager af større karakter og omfang skal drøftes på et 

rådsmøde.  
• Øvrige sager som kræver hurtig respons fra rådet, kan 

behandles via mail. Medmindre et rådsmedlem har øn-
ske om, at den pågældende sag skal drøftes på et plan-
lagt eller ekstraordinært rådsmøde.   

Link til dagsorden og referater fra politiske udvalgsmøder:  
https://www.greve.dk/politik/dagsordener-og-referater/  
5. Indstillinger/ 

beslutninger fra politiske ud-
valg 

Sager på Kultur- & Fritidsudvalget 10.09 2019 
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 10.09.2019 er:  

• Pkt. 4 Renovering af kunstgræsbaner 
Byrådet har i budget 2019-2022 afsat 500.000 kr. i 2019 
samt 1 mio. kr. i 2020 til udlægning af gummigranulat 
på kunstgræsbaner i kommunen. Det har nu vist sig, at 
banen i Karlslunde skal limes, før man kan lægge gum-
migranulat på. Der fremlægges derfor en sag med hen-
blik på at udvide anvendelsen af bevillingen til også at 
omfatte en evt. nødvendig renovering af banerne, in-
den gummigranulat udlægges. 
KFU beslutning: 
Udvalget godkendte administrationens indstilling:  

o at bevillingerne ud over gummigranulat også kan 
anvendes til renovering af kunstgræsbanerne  

o at idrætshallerne selv skal forestå indhentning af 
den nødvendige rådgivning, tilladelser, tilbud 
og står for tilsyn i forbindelse med renovering 
og udlægning af gummigranulat 

 
• Pkt. 5 Idrætsklasser i Greve Kommune 

Med folkeskolereformen i 2014 blev der givet lovmæs-
sigt grundlag for at oprette elite- og talentidrætsklasser 
fra og med 7. klasse. I Greve har 10 foreninger vist inte-
resse for at indgå i et samarbejde om idrætsklasser.  
Via Idræts- og Fritidssekretariatet har foreninger givet 
udtryk for ønsker om at styrke idrætstalentmiljøet i 
Greve Kommune og give flere elever mulighed for at 
udfolde deres potentialer fagligt og idrætsligt. 
KFU beslutning: 
Det var administrationens indstilling, at udvalget skulle 
tage stilling til: 

o etableringen af idrætsklasser i Greve Kommune 
med fuld implementering over skoleårene 
20/21, 21/22, 22/23 

Anne Marie Lyduch (V), Kai Nielsen (V) og Per Lund 
Sørensen (V) undlod at tage stilling. 
Niclas Bekker Poulsen (A) og Jari Due Jessen (A) kan 

https://www.greve.dk/politik/dagsordener-og-referater/


ikke anbefale indstillingen med bemærkning om, at 
det begrundes i de økonomiske omstændigheder i 
kommunen og med afsæt i bemærkninger fra for-
skellige parter i høringssvarene. 
o at etablering af idrætsklasser indgår i budget-

lægningen for budget 2020-2023. 
Anne Marie Lyduch (V), Kai Nielsen (V) og Per Lund 
Sørensen (V) undlod at tage stilling. 
Niclas Bekker Poulsen (A) og Jari Due Jessen (A) kan 
ikke anbefale indstillingen. 

 
• Pkt. 8 Arbejdet med politikker - oversigt over indsatser 

Denne sag orienterer om arbejdet med indsatser på 
baggrund af Byrådets godkendelse den 24. juni 2019 af 
resultatmål og indsatskrav med opstart i 2019. Resul-
tatmålene og indsatskravene er en konkretisering af ef-
fektmålene i de nye politikker. 
KFU beslutning: 
Orienteringen blev tages til efterretning. 

 
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 16.09.2019 er:  

• Pkt. 1 Ansøgning om tilskud til VM i Othello 2019 
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. september 
2019 orienterede formanden om, at en dreng fra Hede-
lyskolen har kvalificeret sig til VM i Othello for juniorer i 
Hong Kong i oktober 2019. Othelloforeningen søger i 
den forbindelse kommunen om at yde et tilskud til 
drengens rejse til Hong Kong. Udvalget ønskede på 
mødet en sag fra administrationen om, hvordan ansøg-
ningen kan imødekommes til behandling på et ekstra-
ordinært digitalt møde.   
KFU beslutning: 
Udvalget godkendte at der ekstraordinært bevilges 
4.000 kr. fra restmidler på puljen Den Gode Idé. 

 
Af særlig interesse fra Økonomiudvalgsmødet den 23.09.2019 
er:  

• Punkt 14 Frigivelse af anlægsbevilling til genopretning 
af udearealer 
Sagen har til formål at frigive penge til udbedring af fejl 
og mangler på udearealer på kommunale ejendomme 
således, at den nye driftskontrakt kan vedligeholdes til 
den udbudte standard 
Udvalgets beslutning: 
Anbefalede Teknik og Miljø-udvalgets indstilling, at der 
meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udbedring 
af mangler i ny kontrakt finansieret af det på investe-
ringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, under forud-
sætning af Byrådets godkendelse af flytning mellem 



drift og anlæg ved 2. budgetopfølgning på byrådsmø-
det den 7. oktober 2019. 

• Pkt. 17 Renovering af kunstgræsbaner 
Byrådet har i budget 2019-2022 afsat 500.000 kr. i 2019 
samt 1 mio. kr. i 2020 til udlægning af gummigranulat 
på kunstgræsbaner i kommunen. Det har nu vist sig, at 
banen i Karlslunde skal limes, før man kan lægge gum-
migranulat på. Der fremlægges derfor en sag med hen-
blik på at udvide anvendelsen af bevillingen til også at 
omfatte en evt. nødvendig renovering af banerne, in-
den gummigranulat udlægges. 
Udvalgets beslutning: 
Der blev i forbindelse med budget 2019 afsat og bevil-
get 500 t. kr. til gummigranulat til kunststofbaner. At 
banen først skal limes forud for pålægning af gummi-
granulat er indeholdt i den givne bevilling. Sagen kræ-
ver derfor ikke ændret bevillingsformål og skal ikke vi-
dere til Byrådet. Administrationen kan selv ligeledes ta-
ge dialogen med idrætshallerne og behøver ikke afven-
te Byrådet. 

 
Af særlig interesse fra Økonomiudvalgsmødet den 26.08.2019 
er: 

• Pkt. 27 Principiel stillingtagen til ønske om udbygning 
af faciliteter 
Tune IF har henvendt sig til administrationen med øn-
ske om at udbygge faciliteterne med en ekstra hal. Tu-
ne IF vil finansiere byggeriet. Et eventuelt byggeri kræ-
ver en række ændringer i budget og aftalegrundlag. By-
rådet har tidligere behandlet lignende sag i Karlslunde, 
og der er ligeledes aktuel henvendelse fra Greve Ten-
nisforening om mulighed for medinvestering i renove-
ring og udbygning af faciliteter. Udvalget skal i denne 
sag drøfte, hvordan henvendelser som disse skal be-
handles samt beslutte principielt, om udvalget ønsker, 
at foreninger anlægger bygninger på kommunens ma-
trikler. 
Udvalgets beslutning: 

o at udvalget drøfter, hvordan beslutninger om 
udvidelse af selvforvaltningsaftaler skal be-
handles, når henvendelserne ikke er i sam-
menhæng med tidspunktet for revision af selv-
forvaltningsaftalen  
Drøftet. 

o at udvalget beslutter, at udvalget principielt øn-
sker, at der anlægges bygninger med ejerskab 
af foreninger mv. på kommunens matrikler, og 
at administrationen skal fremlægge model for 
dette til beslutning 



Godkendt, hvor det konkretiseres, at myndig-
hedsbehandlingen kan igangsættes i forhold til, 
at Tune IF kan bygge på kommunal jord. 

o at henvendelsen fra Tune IF behandles i sam-
menhæng med revision af selvforvaltningsafta-
lerne og således ikke medtænkes i den forestå-
ende budgetproces for 2020.  
Økonomiudvalget besluttede at der gives til-
sagn til Tune om, at de også fremadrettet har 
en selvforvaltningsaftale, og at denne genfor-
handles i forbindelse med etableringen af den 
ekstra halfacilitet og at der i samme forbindelse 
sker behandling af selvforvaltningsaftaler for 
Karlslunde IF og, at der startes dialog op med 
GIC. 

IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 5: 
• Orienteringen fra ovenstående rådsmøder i Kultur- & 

Fritidsudvalget samt i Økonomiudvalget blev taget til 
efterretning. 

• Derudover blev en mundtlig orientering fra KFU-mødet 
den 1. okt. ligeledes taget til efterretning. 

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

a) Revision af samarbejdsaftalen mellem GK og IFU 
IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 6: 

• En revision af samarbejdsaftalen er pt. udskudt pga. 
indhold i budgetforliget 2020-23.  

7. Rapportering fra udvalg m.v. Lokalefordelingsudvalget 
• Ift. udarbejdelse af en revideret forretningsorden for IR 

mangler input til et kommissorium for lokaleforde-
lingsudvalget.  

Idrætspuljeudvalget  
• Det er muligt at ansøge idrætspuljerne frem til deadline 

den 31. oktober. 
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi 

• Der forelægger et udkast til et kommissorium for ud-
valget, som pt. er til drøftelse i KIF, TIF og GIC´s forret-
ningsudvalg. Når der er enighed om kommissoriet kan 
udpegning af kandidater til et kommende Facilitetsud-
valg ske. 

• IR skal tage stilling til tidsplan og proces herfor, således 
facilitetsudvalget forhåbentlig kan være fungerende pr. 
1/1-2020. 

Arbejdsgruppen for revision af Greveordningen:  
• Drøftelse af kompetencer/mandat til udvalg. Jf. erfa-

ringer fra arbejdet i Greveordningsudvalget 
IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 7: 

• I lokalefordelingsudvalgets fremadrettede arbejde vil 
idrætsrepræsentanter behandle fordeling af tider i 



idrætsfaciliteter, og ditto for udvalgets repræsentanter 
fra fritidsområdet.  

• Angående et facilitetsudvalg blev det besluttet, at de 
videre drøftelser sker på et lukket møde. 

• Det blev besluttet, at IR´s repræsentanter i arbejds-
gruppen vedr. Greveordningen ikke skal deltage i det 
videre arbejde med revision af Greveordningen før 
budgetforhandlingerne er afsluttet i Byrådet den 4.11. 

8. Kommende møder: • Idrætsrådet skal fastlægge mødedatoer for 2020. 
• Dato for KFU-møder er ikke kendt endnu. Men det ind-

stillingen, at rådsmøderne planlægges i januar, maj og 
oktober. Derudover afholdes fællesmøder med FR i au-
gust og december.  

IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 8: 
• Dette punkt blev ikke behandlet. Rådet afventer udspil-

let til den politiske mødekalender for 2020. 
Aktiviteter i 2019 Dato Kl. Afbud 

IR/FR fælles års-/juleafslutning i Karlslunde Hallerne 12. dec. Kl. 16.30  
9. Budget 2020-23 • I henhold til budgetprocessen for 2020-23 vil et evt. 

budgetforlig blive sendt i høring blandt brugerbestyrel-
ser, råd og nævn fra den 1.-21. oktober. 
Find materialet via nedenstående link. 

• IR skal tage stilling til udarbejdelse af et eventuelt hø-
ringssvar på baggrund af den politiske behandling af 
det kommende års budget. 

IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 9: 
• Efter en længere drøftelse af budgetforliget, som var 

udsendt fra GK via IFS, var der enighed om, at forman-
den henvender sig til borgmesteren med en invitation 
til at mødes med IR inden den 21.10.  

Link til budgetforlig for 2020: https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/bredt-forlig-sikrer-bedre-
fremtidigt-samarbejde/  
10. Eventuelt • Intet behandlet under eventuelt  
11. Godkendelse af  

Referat 
• Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater god-

kendes som afslutning på hvert Idrætsrådsmøde. 
IR´s beslutning den 02.10.2019, punkt 11: 

• Referatet godkendt via mail  
Mødet hævet kl.  

https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/bredt-forlig-sikrer-bedre-fremtidigt-samarbejde/
https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/bredt-forlig-sikrer-bedre-fremtidigt-samarbejde/

