
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritidsrådet 
 
 
Referat 
 
 
Den 20. juni 2019 kl. 17:00 
Godsparken 57, 2670 Greve 
 
 
Medlemmer 
Leif Jørgensen – Borgerhusene fremmødt 
Ernst Seiling Olsen – BUS fremmødt 
Steen Mærkelund – BUS fremmødt 
Lone Rytter – Aftenskolerne - fremmødt 
Tine Koop – Aftenskolerne – afbud 
Huda Al-Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger – afbud   
Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - fremmødt 
Jari Due Jessen – KFU - fremmødt 
Kai Nielsen – KFU – ikke fremmødt 
 
Fra IFS/KF 
Lina Johansen 
Tabita Sonne- Dalsøe/ Jannie Stibolt Holmgaard 

 
Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 20. juni 

Referat 
 

Side 1 
 
 

1. Bemærkninger til referat fra 21.05.2019 
Fritidsrådets beslutning: 
Referatet er godkendt-  

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 
Dagsorden er godkendt 
 

3. Meddelelser fra formanden 
- Der arbejdes på en ny samarbejdsaftale mellem IFS og Greve Kommune. Denne skal 

godkendes i løbet af efteråret. 
Sideløbende med arbejdes der med et handlingskatalog 

- Dialog om hvordan foreningerne kan spille ind i forhold til den nye politik  
- Formanden har været til møde omkring forskellige scenarier i forhold til at finde bespa-

relser. Blandt andet indførelser af gebyrer, puljenedskæringer, lokaletilskud, medlems-
tilskud m.m. Det er relevant at rådet er opmærksom på, hvornår dette kommer i hø-
ring, så rådet evt. kan skrive og sende et høringssvar  

Fritidsrådets beslutning: 
Meddelelser taget til efterretning 

  

4. Opfølgning på budgetdialogmødet 
Hvad fik vi ud af det?  
Det blev til en god dialog omkring de udfordringer foreningerne stod mod. Der kom forslag 
til hvordan indtjeningen kan øges – blandt andet gennem øget brugerbetaling. 
Det blev oplevet som et bedre møde end tidligere. Der var mulighed for at tale med rele-
vante parter. Det bedste der har været i mange år.    
Det er væsentligt at beslutte, hvad der skal fokuseres på inden mødet. 
Der blev givet forslag til hvordan man kan søge f.eks. en natur og friluftsvejleder til formid-
ling gennem Friluftsrådet – kunne man f.eks. samarbejde med de Roskilde og Høje Taa-
strup Kommune til en ansøgning om Hedeland.    
Indførelse af gebyrer for særarrangementer – dette arbejder arbejdsgruppen i Greve Ord-
ningen videre med og forventes fremlagt for KFU til efteråret. 
 
Fritidsrådets beslutning: 
Fritidsrådet forslog til budgetdialogmødet: 
1. Gebyrer for foreningerne og forbund udenfor Greve ved afholdelse af særarrangemen-

ter 
2. Gebyrer for alle foreningerns brug af faciliteter 
3. Forslag til at søge midler  
 
Formanden vil gerne arbejde videre med ansøgningen omkring naturvejleder 
Rådet ønsker et lignende budgetdialogmøde næste år 
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5. Henvendelse fra formand fra Kultur og Fritidsrådet ang. medlemmer i fritidsrådet 
Der er stillet forslag om en repræsentant fra Ældrerådet og Blixen klubben. 
Ældrerådet kan ikke indgå, da rådene i Greve Kommune ikke kan repræsentere hinanden. 
En repræsentant fra Blixenklubben kan stille op ved næste valg for de selvorganiserede.  
I forbindelse med promovering af Winkas, kan det give mening også at oplyse om mulighe-
den for dette.   
Fritidsrådets beslutning: 

• Sekretær sætter en Annoncere i Sydkysten – nyt fra Greve Kommune sidst i august 
– om at der er 2 vakante positioner for fritidsforeninger og 1 for en kulturel for-
ening. 

• Formand for BUS skriver herefter direkte ud til relevante foreninger sidst i august.  

• Afholdelse af evt. valg for evt. nye medlemmer i september.  

• Evt. valg afholdes tirsdag den 24.09.2019 kl. 17 i Borgerhuset inden temamøde 1.  
 

6. Kommissoriet til godkendelse (vedhæftet) 
Administrationen har bemærkninger i forhold indstillingsretten, hvorfor der skal ses nær-
mere på dette 
Fritidsrådets beslutning: 
Sekretær og administration skal gennemskrive punkt 5 omkring kompetencerne.  
Det sendes ud til fritidsrådet så hurtigt som muligt efter sommerferien – evt. sammen med 
dagsorden til fællesmødet med idrætsrådet, således at det kan blive endeligt godkendt in-
den fællesmødet med idrætsrådet den 29.08.2019.  
 

7. Forretningsorden til godkendelse (vedhæftet) 
Det foreslås, at mødet 
Fritidsrådets beslutning: 
Der er behov for at gennemskrivning omkring § 6 – faciltetsudvalget, hvor der er mangler  
Procedure for diæter indskrives i forretningsordenen. 
Der sendes nyt forslag ud efter somerferien, inden fælles møde med idrætsårdet den 
29.08.2019 

 

8. Status fra arbejdsgrupper og udvalg  
Greveordningen – se fra formanden.  
Ellers intet nyt 
 

9. Orientering fra administrationen  
Status på Winkas: Winkas er tæt på udbetale medlemstilskud. Der mangler en ny betaling-
sart mellem KMD og andre. Det ser ud til at udbetalingerne sker inden sommerferien. 
Der bliver set på lokaletilskud.   
1 forening har bedt om ekstraordinær hjælp i forhold til forsinkelse af udbetalingerne.  
Winkas bliver lanceret i august måned, når alle er tilbage efter sommerferien. 
Greveordningen ser også på retningslinjer i forhold til kategorier for udbetalinger på lokale-
tilskud. 
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Aftenskoleregnskabet er nu på plads og bliver lagt frem til august.  
Der kommer ca. 300.000 kroner retur fra aftenskolerne 
Anbefalinger på de kr. 300.000 ønskes.  
Der kan sendes forslag til Jannie senest fredag den 28.06.2019 på Jannie Stibolt Holmgaard 
jsho@greve.dk. Send en mailstreng til alle med alle på.  

 

10. Runden – status ved medlemmerne 
Inge har noget til runden 

 

11. Eventuelt 
 

• Næste møde afholdes torsdag den 29. august kl. 17 – 21. Den første del er et kort 
møde for fritidsrådet. Herefter spisning og fællesmøde med Idrætsrådet. 

• Formand og sekretær ser på møderækken efter sommerferien, idet der har været 
ønske om alternative mødedatoer.  
 

Tak for et godt møde 
  

12. Hygge og mad over bål….. 
 

Tak til spejderne for værtskabet og rigtig god sommer ønskes alle i fritidsrådet! 
 
 

mailto:jsho@greve.dk

