
Referat 

Emne: Idrætsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 22. januar 2019 17.00 – 21.45 Karlslunde Hallerne 
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, John T. Olsen, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK, Morten Wagner Reynhard, 
IFS, Lina Johansen, IFS og Peter Jul Lange, IFS 

Deltagere: Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Johnny Fussing, Brian Hemmingsen, Jeanette 
Strøm, Ronni Nielsen, Hans Barlach, Anne Marie Lyduch, Tabita Sonne-Dalsø og Peter 
Jul Lange 

Afbud fra: Pauli Christensen, Olaf Stolborg, John T. Olsen, Morten Wagner Reynhard og Lina Jo-
hansen 

Referat til: knudhoeyer@gmail.com; greveif@gmail.com; sek@karlslunde-if.dk;  
naestformand@karlslundefodbold.dk; pauli@tune-if.dk; brian070168@gmail.com; 
jst@outlook.dk; ronni.senior@hotmail.com; advstolborg@os.dk; habar@outlook.dk; 
jto@greve.dk; amly@greve.dk; morten@ifs-greve.dk; lina@ifs-greve.dk; 
jess@greve.dk; sorenpirmo@gmail.com; jsho@greve.dk; tmk@greve.dk; tsl@greve.dk   

Sagsbehandler: Peter Jul Lange 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsorde-

nen 
IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 1: 

• Godkendt 
2. IR/FR reorganisering 

(Bilag til dagsordenen) 
 

• Opdraget fra KFU-møder den 15. januar og 7. februar 2018:  
o Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at kommissorie 

mv. for Idrætsrådet tilføjes retningslinjer i forbin-
delse med valg til nyt Idrætsråd for at sikre, at del-
tagerne har gyldigt mandat fra sin forening til at af-
give stemme. 

o Heraf blev en model godkendt med den tilføjelse, at 
en stemmeseddel er ugyldig, hvis der ikke er anført 
fire forskellige navne på stemmesedlen. Ved stem-
melighed om at blive valgt ind i Idrætsrådet foreta-
ges omvalg blandt de personer, der har stemmelig-
hed. 

o Det nye Idrætsråd skal efter den 13. februar 2018 
komme med oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget 
omhandlende kommissorium, forretningsorden og 
samarbejdsaftale. 

• På Idrætsrådsmødet den 30. okt. var der opbakning i rådet 
til nedsættelse af flere stående faggrupper/-udvalg med 
personer med viden og interesse for specifikke arbejdsop-
gaver. 

• På baggrund af ovenstående er udarbejdet udkast til revisi-
on af IR´s kommissorium, som bl.a. indeholder bestemmel-
ser omkring valgregler og nedsættelse af fagudvalg. 

• Det er dog formandskabets indstilling, at man fortsat ar-
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bejder videre med en beskrivelse af en konstruktion med 
sammenlægning af IR og FR, jf. drøftelser på mødet den 30. 
okt. 2018. 

• Idrætsrådet skal tage beslutning om, hvorvidt man skal ar-
bejde videre med en sammenlægning af rådene. 

IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 2: 
• Der var ikke flertal i Idrætsrådet til at arbejde videre med 

en sammenlægning af Idrætsrådet og Fritidsrådet. 
• Idrætsrådet godkendte de foreløbige forslag til ændringer 

af kommissoriet. Dog med et ændringsforslag ift. punkt 1.1. 
Således ønskede et flertal, at Idrætsrådet fremover skal be-
stå af 9 medlemmer. Heraf skal 6 medlemmer vælges iht. 
forslaget i pkt. 1.1. Derudover udpeger IR de 3 sidste med-
lemmer, som samtidig skal fungere som formand for de 
stående udvalg beskrevet under pkt. 4.4.  
Idrætsrådets gjorde samtidig opmærksom på behovet for 
udarbejdelse af kommissorier for de stående udvalg. 

• På baggrund heraf udarbejder administrationen udkast til 
et revideret kommissorium til godkendelse på næstkom-
mende IR-møde.  

3. Idræts-, Frivillig- &  
Kulturpolitikken version 1 
(Udkastet til politikkens 
version 1 eftersendes senest 
torsdag den 17. jan.) 

• Version 1 af den kommende Idræts-, Frivillig- & Kulturpoli-
tik skal drøftes i rådet. Dette forud for første fremlæggelse 
på KFU-mødet den 26. februar. 

• Idrætsrådet skal drøfte politikkens indhold. Er der f.eks. 
forhold som rådet savner i politikken.  

• Derudover skal Idrætsrådet prioritere med angivelserne 
høj, middel eller lav de indstillede effekter under hvert liv. 
Bemærk, behandlingen af politikken på rådsmødet er ikke 
den endelige høringsmulighed. 

IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 3: 
• Idrætsrådet tog udkastet til politikken til efterretning, og 

gav administrationen mandat til at prioritere blandt de 
præsenterede effektmål under livene. 
Der var bemærkninger til prioriteringer omkring børne- og 
ældrelivene. 

• Det var væsentligt for Idrætsrådet, hvorledes politikken 
omsættes til konkrete handlinger/indsatser.    

4. Facilitetsstrategien 2019-22 
(Bilag til dagsordenen) 

• Facilitetsstrategien behandles politisk i januar 2019 med 
henblik på virkning fra den 1. februar 2019. 

• Idrætsrådet skal drøfte, hvorledes man ønsker det videre 
arbejde med Facilitetsstrategiens anbefalinger organiseret. 
Eksempelvis ved nedsættelse af et facilitetsudvalg, kom-
missorium og årshjul for et sådan udvalgs arbejde. 

IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 4: 
• Idrætsrådets godkendte, at der bliver nedsat et facilitets-

udvalg. Administrationen udarbejder i samarbejde med 
formandskabet et udkast til et kommissorium for udvalget 
samt et årshjul for udvalgets arbejde.  

5. Indstillinger fra  • I forlængelse af Idrætspuljeudvalgets arbejde ønskes en 



Idrætspuljeudvalget 
(Bilag til dagsordenen) 

drøftelse af:  
o Organisering af uddannelsesforløb i regi af IFS for fle-

re foreninger frem for separate forløb i enkelte for-
eninger   

o Kontingentstøtte til udsatte børn og unge bør ske via 
socialforvaltningen frem for via tilskud fra idræts-
puljen 

o Evaluering af processen omkring 2019-puljerne. 
• På baggrund af ovenstående drøftelser udarbejder IFS ud-

kast til reviderede puljekriterierne og tidsplan for 2020-
puljerne.  

IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 5: 
• Idrætsrådet godkendte, at IFS skal organisere uddannelses-

forløb, som potentielt kan komme flere foreninger til gode, 
samt at økonomi hertil kan ydes fra puljerne. Dette dog 
mod, at disse forløb planlægges i samarbejde med de re-
spektive foreninger, som har ansøgt og/eller taget initiativ 
til kurset. 

• Idrætsrådets indstiller, at kontingentstøtte til socialt udsat-
te børn og unges idræts- og fritidsaktiviteter skal varetages 
i regi af børne- og familieafdelingen under Børn og skole-
udvalget. Således bør det ikke være noget, som skal priori-
teres inden for rammen for idræt- og fritidspuljerne. 

6. Ansøgning om godkendelse 
som folkeoplysende for-
ening 
(Ansøgningsmateriale skal 
gennemgås af Kultur & Fri-
tid, og eftersendes torsdag 
den 17. jan.) 

• Foreningen Volleyball for alle ansøger om at blive godkendt 
som folkeoplysende forening i Greve Kommune. 

• Foreningen har indsendt: ansøgning om godkendelse, be-
styrelsesoversigt, aktivitetsplan, referat fra stiftende gene-
ralforsamling, vedtægter samt erklæring om indhentelse af 
børneattest.   

IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 6: 
• På baggrund af en tidligere beslutning om, at medlemmer-

ne overvejende skal være bosiddende i Greve Kommune 
indstiller Idrætsrådet, at foreningen ikke godkendes som 
folkeoplysende forening.  

Link til dagsorden og referater fra politiske udvalgsmøder: 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=
2018  
7. Indstillinger/ 

beslutninger fra politiske 
udvalg 

Sager på Kultur- & Fritidsudvalget 08.01 2019 
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 08.01.2019 er:  

• Pkt. 2 Facilitetsstrategien 2019-22 for idræts- og fritidsfaci-
liteter i Greve Kommune 
Det var indstillingen, at Facilitetsstrategien for idræts- og 
fritidsfaciliteter i Greve Kommune 2019-22 godkendes som 
grundlag for kommende prioriteringer på idræts- og fritids-
området og indtænkes i kommende revidering af kommu-
nens ejendomsstrategi samt i kommende idræts-, frivillig- 
og kulturpolitik 
KFU beslutning: 
Anbefales med bemærkning om, at strategien forudsætter, 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=2018
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=2018


at der afsættes midler til faciliteterne, herunder vedlige-
hold og genopretninger i senere budgetforhandlinger. 

 
Af særlig interesse til KFU-mødet den 29.01.2019 er:  
(i henhold til den foreløbige sagsstyringsliste) 

• Fordeling af Idræts- og fritidspuljerne 2019 
IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 7: 

• Orienteringen blev taget til efterretning 
Meddelelser og orientering 

8. Orienteringspunkter Idræts- & FritidsUnionen (IFU) og Sekretariatet (IFS) 
a) Grevestafetten 2019 
b) Greve Awards 2019 
c) Erhvervssamarbejde 
d) IFU repræsentantskabsmøde 
e) Status 4. kvartal 2018 for IFS-opgaver (følger som bilag) 

IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 8: 
• Orienteringen blev taget til efterretning 

9. Rapportering fra udvalg 
m.v. 

Lokalefordelingsudvalget 
• Formanden for lokalefordelingsudvalget har trukket sig. 

Udvalget skal derfor konstituere sig med ny formand. 
Idrætspuljeudvalget  

• Jf. pkt. 5 
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi 

• Jf. pkt. 4 
Arbejdsgruppen for revision af Greveordningen:  

• Møde i arbejdsgruppen den 16. januar. Eventuelle indstil-
linger til drøftelse og beslutning eftersendes senest den 19. 
jan. 

IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 9: 
• Nyt kommissorium for lokalefordelingsudvalget skal udar-

bejdes. 
• Idrætsrådet indstiller forslag 1 ifm. tilskud til leder-, træner 

og lærerkurser.  
• Vedr. de forskellige tilskudsordninger sendes konkrete æn-

dringsforslag til Kultur & Fritid.  
10. Kommende møder: • Formandskabet indstiller, at IR holder formøde fra kl.16.30 

forud for IFU´s repræsentantskabsmøde den 20. marts.  
• Derudover skal Idrætsrådet besluttet, hvorvidt der skal 

planlægges møder alene for IR alene eller sammen med FR 
vedr.:  

o Høring ift. den kommende politik 
o Plan for den videre proces med implementering af 

facilitetsstrategien i et fællesudvalg i IR/FR regi 
o Høring af revision af Greveordningen 

IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 10: 
• Det blev besluttet at holde formøde den 20. marts forud for 

IFU repræsentantskabsmøde 
• Derudover blev den øvrige møderækken for resten af 2019 

godkendt 



Aktiviteter i 2019 Dato Kl. Afbud 
IR-møde (formøde) 
IFU repræsentantskabsmøde 

20. marts Kl. 16.30 
Kl. 18:00 

Peter Roslev, Brian 
Hemmingsen 

IR-møde – evt. budgetdialogmøde med KFU 7. maj Kl. 17.00  
IR-møde/fællesmøde med FR uge 35 (Hørings-
frist til budget 29/8) 

Uge 35 Kl. 17.00  

IR-møde uge 40 (Byrådets 2. beh. af budget 
7/10) 

Uge 40 Kl. 17.00  

IR/FR fælles års-/juleafslutning 12. dec. Kl. 16.30  
11. Eventuelt • Orientering om deltagelse ved national idrætsrådsmøde. 

• Puljen til ”Den Gode Idé” behandles fremadrettet af skole-
udviklingsudvalget  

12. Godkendelse af  
Referat 

• Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater godkendes 
som afslutning på hvert Idrætsrådsmøde. 

IR´s beslutning den 22.01.2019, punkt 12: 
• Idrætsrådet godkendte referatet 

Mødet hævet kl. 21.45 

 


