
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
 

 

Referat 
 

 

Torsdag den 24. november kl. 17.30 – 20.00 
Greve Borgerhus – mødelokalet på 1. sal. (I skal ind ad dø-
ren ved IFS, GK og FrivilligCentret.) 
 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede 

Steen Mærkelund – BUS -tilstede 

Thomas Husted – Aftenskolerne -tilstede 

Tine Koop – Aftenskolerne – afbud 

Hanne Mercedes Iversen – Fritidsforeninger - tilstede 

Dan Petersen – Fritidsforeninger - tilstede 

Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - tilstede  

Per Lund Sørensen – KFU - tilstede 

Brigitte Klintskov Jerkel – KFU - tilstede 

 

Fra administrationen 

Jakob Thune - tilstede 

Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede 

 
Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 24. november – Greve Borgerhus 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat den 29. august 2016 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Velkommen til Hanne 

Retningslinjer for dokumenter i proces 

Fritidsrådets beslutning: 

Søren Pirmo bød Hanne Mercedes Iversen velkommen i Fritidsrådet. 

Retningslinjer for dokumenter i proces: Så længe det er papirer med egne 

rettelser, er det OK, at papirer i proces sendes videre ud i det offentlige 

rum. 
Ekstrapunkt: Bodil V. Nielsen deltog under dette punkt og orienterede om 

status på Tjørnelybadet og overgangen til Greve Svømmehal for de bru-

gere, der ønsker vandtid. Der blev afholdt en positivt møde i tirsdags med 

brugerne og der bliver efterfølgende sendt en mail ud om proces- og ansøg-

ningsfrist.  

 

4. Fritidsrådets sammensætning 
Sidste ændrede kommissoriet vedlægges til fortsat drøftelse og videre god-

kendelse i Byrådet. 

Fritidsrådets beslutning: 

Kommissoriet blev drøftet, herunder mangfoldigheden, ulige antal samt 

hvilke grupper/foreninger, der indeholdes i folkeoplysningsloven. Admini-

strationen finder materiale om selvorganiserede grupper til næste møde. 

 

5. Projekt omkring den grønne kile 
Fritidsrådets beslutning: 

Ernst S. Olsen og Steen Mærkelund fortalte om den grønne kile, som 

oprindeligt startede med Idrætsfritidsklubben. Flere og flere forenin-

ger er involveret i projektet og der er tanker om at søge fonde, så ar-

kitekter kan udarbejde forslag til udnyttelse af den grønne kile. Hun-

digeparken blev nævnt som en vigtig prioritering. 

KFU behandler sagen, hvor der sættes 150.000 kr. af til prospektet 

om Olsbæk kilen. 

 

6. Godkendelse af folkeoplysende foreninger 

 Bugtens Big Band - OK 

 Sydkystens Slægtsforskerforening - OK 

 Kulturhistorisk forening – Valdemar - OK 

Vedtægter, referat og bestyrelsessammensætningen er vedhæftet referatet. 

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet fulgte administrationens indstilling og godkendte alle ansøg-

ninger. 

 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 24. november – Greve Borgerhus 

Referat 

Side 2 

7. Forslag til mødedatoer og emner i 2017 

Forslag til årshjul er vedlagt. 

 
Fritidsrådets beslutning: 

Forslaget blev godkendt med tilføjelse af, at Fritidsrådet får  

regnskaber til orientering inden det politisk godkendes. Drøftes 

næste gang, hvordan det i praksis skal foregå. 

  

8. Nyt fra IFS 
Fritidsrådets beslutning: 

Søren Pirmo orienterede om den positive fremdrift i IFS: 

 Flere og flere foreninger kontakter IFS for rådgivning og vej-

ledning.  

 IFS udvides med en medarbejder mere pr. 1. januar 2017. 

 IFS har deltaget i Frivillig Fredag og er repræsenteret i en ar-

bejdsgruppe, der arbejder med et større og bredere arrange-

ment til næste år. 

  

9. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 
 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen.  

 Byggeudvalg vedr. ombygning af Hedelyskolen og Krogårdsskolen, Sø-

ren Pirmo. 

 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen.  

 Grevepuljen, Palle Stentoft og Steen Mærkelund 

Fritidsrådets beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

 

10. Orientering fra administrationen 
Fordeling af tilskud til voksenundervisning 2017. 

Kommunaldirektøren har sat gang i et stort organiseringsprojekt i Greve, 

hvor Fritidsrådet også kommer til at få en rolle og kommer til at drøfte føl-

gende: 

 Hvordan skaber vi en rød tråd gennem organisationen og ud til po-

litikere? 

 Hvordan kan den politiske vilje komme igennem hele organisatio-

nen? 

 Hvordan får vi fokus på, hvad vi får for de penge, der bruges og 

ikke mindst effekten heraf? 

 Hvilke grundlæggende udfordringer er der i Greve Kommune, som 

skal løses. Store som små. Hvad ved vi, hvilke erfaringer og data 

har vi?  

Fritidsrådets beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

11. Runden – status ved medlemmerne 
Intet. 

 

 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 24. november – Greve Borgerhus 

Referat 

Side 3 

12. Eventuelt 
Brigitte Klintskov Jerkel er blevet spidskandidat for de Konservative og 

derfor vil hun fremover indgå i andre udvalg. Pr. 1. januar 2017 indtræder 

Hans Barlach i Fritidsrådet. 

 

 

 


