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Idrætsrådet 
 

Referat 

26.04. 2016 i GIC 

17.30 – ca. 21:30, Forplejning fra kl. 17:30 til ca. 18:15 i restauranten 

Medlemmer: 

Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget 

Ole Nielsen, næstformand 

Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget 

Robert Kristiansen 

Peter Roslev, formand for grevepuljen 

Sven Edelmann 

Finn Hansen 

Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget 

Anne Marie Lyduch, KFU 

 

Ikke til stede: 
Peter Roslev (afbud) 

John T. Olsen, KFU (afbud) 

Sven-Erik Hørmann (afbud) 

Helen Kehler (afbud) 

 

 

 

Til stede fra administrationen: 

 Jakob Thune 

Jesper Svensson 
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Til drøftelse og beslutning 

1. Godkendelse af referat af mødet den 31.03.2016 

Referatet er sendt ud den 11.04.2016. 

 

IRs beslutning den 26.04.2016, punkt 1: 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsordenen 

 

IR´s beslutning den 26.04.2016, punkt 2: 

Godkendt 

 

3. Budget 2017 – 2020 

Formandskabet har udarbejdet en råskitse til IR´s indlæg på dialogmødet den 03.05.2016 med KFU. 

Eftersendes. Der henvises i øvrigt til sag nr. 6, punkt 1 på denne dagsorden med tilhørende bilag. 

Formandskabet foreslår, at IR - efter fremlæggelse af forslag til nye anlægsprojekter fra GICs 

brugerråd, KIF og TIF – prioriterer rækkefølgen af nye anlægsforslag til budgettet for 2017-

2020, således at vi først placerer anlægsforslagene for 2017, 2018 osv. og derefter prioriterer 

forslagene for 2017. 

 

IR´s beslutning den 26.04.2016, punkt 3: 

Godkendt med input og justeringer fra IR-medlemmer 

 

4. Nye handleplaner til Idræts- og Fritidspolitikken 

KFU har på sit møde den 05.04.2016 godkendt et høringsoplæg fra arbejdsgruppen IR/FR. Hørings-

frist til 04.05.2016. Der henvises til sag nr. 6, punkt 4 på denne dagsorden med tilhørende bilag, her-

under en tidsplan for hele processen. 

IR´s beslutning den 26.04.2016, punkt 4: 

T.t.e 

 

5.  Godkendelse af foreninger 

Fortsat behandling af spørgsmålet. Administrationen samler tilbagemeldinger fra IR`s medlemmer 

efter sidste møde. Lokalefordelingsudvalget besluttede den 04.04.2016, at godkendelse af folkeoply-

sende idrætsforeninger er et anliggende for IR. Udvalget skal blot have tilgang til en ajourført liste 

over godkendte foreninger, af hensyn til prioriteringen af hvem der skal have lokaler. Der henvises i 

øvrigt til det materiale, der forelå til mødet den 31.03.2016. 

IR`s beslutning den 26.04.2016, punkt 5:  

IR-medlemmer svarer pr. mail til administrationen på administrationens oplæg senest 8. maj, hvorefter 

administrationens jurister kigger på det juridisk mulige i alle forslag. Hvis muligt og relevant tages KL 
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og DIF også med på råd. Indlæg fra Peter Roslev og Ole Nielsen sendes til IR til inspiration. 

Tilbagemelding til IR, når alle spørgsmål er afklaret 

6. Referat af KFU-mødet den 05.04.2016 

Sag nr. 1: fyldelse af prioriteringsrum til budget 2017-2020 

 

Indstilling 

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, 

1.      at udvalget identificerer konkrete opgaver, der arbejdes videre med, med henblik på at udfylde 

udvalgets prioriteringsrum 

2.      at udvalget i forhold til Planstrategien identificerer, om der er områder inden for udvalgets eksi-

sterende budgetramme, der skal omprioriteres imellem 

3.      at udvalget udpeger forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget 

4.      at udvalget drøfter taksterne på egne områder. 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.      Kultur- og Fritidsudvalget anmoder administrationen om at udarbejde prioriteringsforslag med 

skønnet beløb til næste møde. Det samlede skønnede beløb skal udgøre det dobbelte af udvalgets 

prioriteringsrum. 

2.      Kultur- og Fritidsudvalget ønsker ikke umiddelbart at omprioritere inden for udvalgets budget-

ramme. 

3.      Kultur- og Fritidsudvalget afventer stillingtagen. 

4.      Kultur- og Fritidsudvalget afventer stillingtagen. 

 

Sag nr. 2: Greve Kommunes årsregnskab 2015 til Revisionen 

  

Indstilling 

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at årsregnskab 2015 for udvalgets område videresendes til 

Byrådet, der afgiver det samlede regnskab til revisionens gennemgang og påtegning. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

Anbefales. 

 

Sag nr. 3: Ophør af projekt om etablering af squashhal ved GIC 

  

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller,  

1.      at det tages til efterretning, at projektet med etablering af en squashhal ved GIC ikke forfølges 

videre inden for de rammer, som Byrådet godkendte den 15. december 2014 

2.      at beslutningen af 15. december 2014 betragtes som bortfaldet. 
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Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.-2. Anbefales. 

Sag nr.4; Nye handleplaner til Idræts- og Fritidspolitikken - godkendelse af høringsma-

teriale 

  

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at forslag til handleplaner godkendes som høringsmate-

riale, og sagen genoptages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. maj 2016. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

Godkendt. 

 

Sag nr. 6: Fremtidig brug af Greve Borgerhus efter Håndbold Region Østs fraflytning 

  

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, 

1.      at forslag til indretning og udnyttelse af dele af Greve Borgerhus godkendes 

2.      at FrivilligCenter Greve fritages for huslejebetaling fra 1. maj 2016 og frem 

3.      at finansiering af mindreindtægten i Greve Idræts- og Fritidscenter på 0,061 mio. kr. henvises til 

Budgetopfølgning 1, og der indarbejdes en teknisk rettelse i budget 2017-2020 på 0,105 mio. kr. 

4.      at Greve Kommunes andel af istandsættelsesprojektet på op til 0,250 mio. kr. finansieres af over-

skydende midler på budgetområde 4.02, folkeoplysningsrammen. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.-4. Anbefales. 

 

Sag nr. 8: Invitation til nyt frikommuneforsøg 

Byrådets beslutning den 29. marts 2016: 
Ikke til stede: Bjarke Abel (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Kilhof (V) 

  

Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til fagudvalgene med bemærkning om, at udvalgene arbejder 

videre med følgende områder: 

         Fritagelse fra serviceramme og anlægsramme mv. 

         Selvejende folkeskoler 

         Straksaktivering af flygtninge 

         Distriktspsykiatri 

         Inddrivelse af restancer. 

 

Indstilling 
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Staben for HR, Udvikling & It indstiller, 

1.      at det besluttes, om Greve Kommune skal søge om at komme med i et nyt frikommuneforsøg 

2.      at det inden for udvalgets område drøftes på, hvilke områder det kan være relevant at ansøge om 

at gennemføre frikommuneforsøg. 

  

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

1.      Anbefales. 

2.      Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ikke konkrete forslag på udvalgets område til at gennemføre 

frikommuneforsøg. 

  

Administrationen oplyste, at ansøgningsfristen er rykket til den 1. juni 2016. 

 

Sag nr. 9: Nøgletalsrapport 2016 (O) 

 

Indstilling 

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at nøgletalsrapporten tages til efterretning. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

Anbefales. 

 

Sag nr. 11: Meddelelser fra administrationen 2016 

  

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

  

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2016: 
Ikke til stede: Ingen. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

IR´s beslutning den 26.04.2016, punkt 6: 

Sag nr. 1: T.t.e.  

Sag nr. 2: T.t.e. 

Sag nr. 3: T.t.e. 

Sag nr. 4: T.t.e. 

Sag nr. 6: T.t.e. 
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Sag nr. 8: T.t.e. 

Sag nr. 9: T.t.e. 

Sag nr. 11: T.t.e. 

 

Meddelelser og gensidig orientering 

7.  KFU`s dagsorden den 03.05.2016 

Jakob Thune: Prioriteringsrumsforslag til besparelser vil komme til at indeholde en lang ræk-

ke forslag, da administrationen er blevet bedt om at komme med forslag til dobbelt så stort et 

beløb, som der reelt skal findes. Der er som bekendt også budgetdialogmøde med KFU. 

 

8. Gensidig orientering bordet rundt 

 

8.1. Indvielse af Idræts- og FritidsSekretariatet (IFS) 

Formandskabet orienterer om nyt siden sidste møde i IR den 31.03.2016: 

Indvielsen den 20.4.2016, ombygning/indretning af Borgerhuset, bestyrelsesmøde 12.4.2016, 

status på opgaver, kommunikationsstrategi m.m. 

 

IR´s beslutning den 26.04.2016, punkt 8: 

Knud Høyer: IFS-indvielse gik godt og der er igangsat ombygning i Borgerhuset, så 2 medar-

bejdere fra administrationen kan flytte ind og sidde i umiddelbar nærhed af IFS og Frivillig 

Center Greve.  

Derudover er processen om kommunikationsstrategi til foreninger igangsat.  

Der laves bud på arbejdsopgaver flere kvartaler frem. 

 

9. Rapportering fra udvalg m.v.: 

a. Lokalefordelingsudvalget:. 

Jørgen Nielsen: Møde afholdt den 04.04.2016 om særarrangementer samt processen an-

gående lokalefordelingsprincipper. For 3. år i træk blev der ansøgt om markant flere sær-

arrangementer i specielt GIC, så der har i år været ansøgninger til stævner, der ikke kan 

lade sig gøre. 

Nogle få skoler havde igen ikke afleveret til deadline 1. april uden konsekvenser. 

Administrationen oplyste: Rigtigt, at skoler ikke nåede det præcis til 1. april, men ansøg-

ninger kom generelt hurtigere end nogensinde, så problemet er aftagende. 

I forhold til processen angående lokalefordelingsprincipper er konklusionen fra IR`s mø-

de den 31.03.2016 IR’s oplæg til KFU. 

b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:  

Evalueringer af 1. års udvikling for de 10 foreninger er gennemført med positivt resultat 

for de 8, som får frigivet bevillingen for år 2. De sidste 2 foreninger skal indsende supple-

rende oplysninger. 
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c. Bredde-idrætspuljeudvalget:  

Michael Stoltenberg: Fordelingsmøde afholdt 14.04.2016 

Ikke alle penge fordelt. Ca. 200.000 kr. tilbage til senere fordelingsrunde. 

Udvalget kræver som udgangspunkt, at foreninger selv kan bidrage til projektet, så en del 

frasorteret på dette grundlag. Desuden en del meget uklare ansøgninger da man nu ikke skal 

udfylde skema. 

Vejledning til ansøgninger vil blive udfærdiget inden næste ansøgningsrunde. 

d. Greve-puljeudvalget:  

Finn Hansen: Fordelingsmøde afholdt 14.04.2016 

Alle penge fordelt 

Jørgen Nielsen: Erindrede om at en forudsætning for puljemidler til handicapaktiviteter for-

udsatte at der var tale om merudgifter i forhold til almindelig foreningsaktivitet. 

c og d. Fælles Bredde-idrætspuljeudvalget og Greve-puljeudvalget:  

De to punkter gav anledning til en grundig drøftelse af ansøgnings- og udbetalingsterminer, 

procedure mellem administration og udvalg om behandling af ansøgninger, ansøgningsske-

maer, ansøgningskvalitet, indgåelse af partnerskabsaftaler, de gældende overordnede regler 

for de to puljer m.v. Med andre ord ønsker IR et serviceeftersyn af puljeordningen omkring 

Breddeidrætspuljen og Grevepuljen. De to udvalg kommer med oplæg til IR snarest muligt. 

e: Facilitetsområdet: 

Der er rejst kritik af det arbejde som udføres af Hede Danmark, bl.a. på GICs anlæg. Hvad er 

status for at rette op på plejen af arealer iht plejeplanerne? 

Anne Marie Lyduch: Hede Danmark tog hurtig affære i forhold til GIC og Hundige Boldfæl-

led efter den massive kritik fra fodboldklubberne lige op til sæsonstart. De største mangler var 

udbedret allerede 3 dage senere. 

Finn Hansen: Problemerne med kunstgræsbanen i Tune blev fikset hurtigt og der er fornuftig 

dialog omkring vedligeholdelsen af græsbanerne i Tune 

11. Kommende møder: 

 

Aktiviteter i 2016 Dato Kl. Afbud 

Kultur- og Fritidsudvalget  

(Budgetdialogmøde) 
3. maj 16.30 

IR-medlemmer 

har fået en mail 

om at tilmelde 

sig. 

IR - Greve Golfklub 25. maj Onsdag 17:30  Ole 

IR+FR fællesmøde i Borgerhuset om 

bl.a. budget 2017 og en evaluering af 

IFS og et kig ind i 2017 (Aftalt med 

Søren Pirmo) 

 29. august Mandag 
Anne Marie  

John 

IR - Rådhuset 
 27. septem-

ber 
Tirsdag 17:45 Ole 

IR - Tune hallerne  2. novem- Onsdag 17:30 Knud 
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ber 

IR - Greve Golfklub (Julemøde) 5. december  
Mandag 

17:30 
 

 

 

12. 

 

Eventuelt 

 

IFS nyhedsbrev vil blive udsendt automatisk til alle IR-medlemmer 

 

Sven Edelmann: Hedebostien indviet med flot og velbesøgt arrangement. 

 

Sven Edelmann: Tune IF har sendt spørgsmål til landsskatteretten angående, at en frivillig i 

en flerstrenget idrætsforening kun kan få skattefrit vederlag for arbejdet i én af underforenin-

gerne. Det burde være ens for alle foreninger. 

 

Michael Stoltenberg: Der afholdes møde med foreninger om skolesamarbejde 11.05.2016, 

hvor der præsenteres en færdigbehandlet skabelon om samarbejde mellem idrætsforeningerne 

og skolerne. Formålet er at der kan etableres samarbejder i stor skala med mange skolebørn. 

Der har været positiv tilgang fra skolelederne, men desværre ikke økonomi fra skolerne ud-

over at de betaler elevernes transport i de tilfælde, det er relevant. 

Økonomien i projektet er 200.000 i 2016 til foreningerne. 

 

Mødet hævet 20:42 

 


