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 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Idræts- og 

FritidsSekretariatet 
• Kort præsentation af Lina Johansen som ny playmaker i IFS 
• Kort orientering af status for IFS´ opgaver på baggrund af 

opgørelsen for 2. kvartal 2018 
Beslutning: 

• Orienteringen blev taget til efterretning 
2. Temadag: idrættens og 

fritidens udvikling i Greve 
Kommune til debat 

• KFU besluttede på udvalgsmødet den 15. aug., at der skal 
udarbejdes af ny Idræts-, Frivilligheds- og kulturpolitik med 
IFS som tovholder. På baggrund heraf blev kort orienteret om 
foreløbige tanker omkring indhold, opbygning og processen. 

• Derudover blev IR og FR orienteret omkring et igangværende 
arbejde med revision af Idrætsrådets kommissorium, som har 
udviklet tanker omkring en forenklet og samlet organisering af 
idrætten og fritiden med vægt på mulighed for større og 
bredere brugerindflydelse. 

Beslutning: 
• Den kommende politik blev drøftet og det blev nævnt, at 

tidshorisonten kunne spænde ben for en god proces med 
brugerne og alle de interessenter, politikken involverer. 

• Søren, Ernst, Brian og Knud holder møde for at tilrettelægge 
en mere detaljeret orientering til FR med henblik på, at danne 
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en fælles arbejdsgruppe for at udarbejde en ny model for 
organiseringen af Idræts- og fritidsområdet (kultur er = fritid) 
+ frivillighed. 

• Fritidsrådets medlemmer blev opfordret til at komme med 
deres refleksion på spørgsmålet om en sammenlægning af 
Idrætsrådet og Fritidsrådet til Søren og Ernst.  

• Orienteringen blev taget til efterretning. 
3. Budget 2019 – materiale 

og høring 
• Præsentation af opmærksomhedspunkter ift. 

administrationens budgetforslaget. 
• Drøftelser om BTMU´s afvisning af legeplads-projektet i 

Karlslunde samt diskussion af GK´s udbudspolitik med 
opfordring til at åbne for udlicitering til de decentrale anlæg 
ifm. udbudsrunde omkring udendørs grøn arealpleje. 

Beslutning: 
• Det blev besluttet, at K&F og IFS udarbejder udkast til et 

fælles høringssvar fra FR og IR. 
4. Økonomistatus for 

indeværende budgetår på 
idræts- og fritidsområdet 

• Orientering omkring udarbejdet oversigt over diverse tilskud 
og med status på udbetaling. 

• Drøftelse af den administrative arbejdsgang omkring 
udbetaling af diverse tilskud. Arbejdsgangen kan potentielt 
forenkles ved investering i tilskuds- og bookingsystemet 
WinKas, som bl.a. Vordingborg Kommune har gode erfaringer 
med. 

Beslutning: 
• Orienteringen blev taget til efterretning  

5. Hvordan udmøntes 
opstramning af 
Folkeoplysningsloven? 

• På baggrund af drøftelser og workshop besluttede Byrådet 
retningslinjer for stramning af tilsyn iht. folkeoplysningsloven. 

• Tilsynsforpligtelsen ligger imidlertid ikke kun hos K&F. Øvrige 
institutioner, foreninger m.fl. der udlåner lokaler skal 
ligeledes efterleve tilsynspligten.  

• Ligeledes er regnskabsskemaer til brug for foreningernes 
indsendelse af årsregnskaber for kommunale tilskud mv. 
under udarbejdelse. Skal bruges fra 1.1. 2019. 

Beslutning: 
• Orienteringen blev taget til efterretning  

6. Revision af 
Greveordningen 

• Revision af Greveordningen således den er opdateret og 
indeholder nutidige regler for tilskud m.m. 

Beslutning: 
• Revisionsudvalget vil bestå af Houda, Ernst, Knud og Jannie  

7. Facilitetsstrategien på 
idræts- og fritidsområdet 

• Orientering om status og tidsplan samt igangværende 
udarbejdelse af statusopgørelser for de enkelte idræts- og 
fritidsfaciliteter. 

Beslutning: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. Næste status vil 

foreligge til drøftelse og beslutning i IR/FR ultimo oktober. 
8. Drøftelse af fremtidige 

temamøder for 
folkeoplysende 
foreninger 

• Inspirationstur til andre idrætssekretariater omkring 
organisering har tidligere været givtig. 



• Fokus på samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger, 
læring e.l. med fokus på børn og unges brug af bevægelse og 
musik 

9. Mulige 
samarbejdsprojekter 

• Orientering om kystpuljeprojekt og Olsbækkilen 

10. Evt. • Intet under eventuelt 
 


