
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
 

 

Referat 
 

 

Torsdag den 28. januar kl. 17.30 -19 
Greve Rådhus – lokale 7 
 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede 

Steen Mærkelund – BUS - tilstede 

Thomas Husted – Aftenskolerne -tilstede 

Tine Koop – Aftenskolerne - tilstede 

Jørgen Winther – Fritidsforeninger - afbud 

Dan Petersen – Fritidsforeninger - tilstede 

Palle Stentoft – Handicaporganisationerne - tilstede 

Per Lund Sørensen – KFU - tilstede 

Brigitte Klintskov Jerkel – KFU - afbud 

 

Fra administrationen 

Jakob Thune - afbud 

Jannie Stibolt Holmgaard -  tilstede

 
Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 28. januar – Greve Rådhus 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat den 26. november 2015 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af forening 

Vedtægter, medlemsliste, referat og ansøgning er vedlagt. 
Fritidsrådets beslutning: 

To foreningers godkendelser blev drøftet. Fritidsrådet anbefaler, at admini-

strationen og kontaktpersonerne tager en dialog med foreningerne i forhold 

til at få uddybet spørgsmål omkring åbenhed, suppleanter og formålspara-

graffen. 

Fritidsrådet ønsker et indblik i, hvilke krav der stilles til foreningerne. Jan-

nie Holmgaard laver et lille minikursus på næste møde.  

 

4. Fritidsrådets sammensætning 
Hvis Fritidsrådet skal udvides med 2 medlemmer mere, hvilke områder bør 

så repræsenteres? Drøftelse og input. Kommissoriet for Fritidsrådet er ved-

lagt.  

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet anbefaler overfor KFU/BY, at Fritidsrådet udvides med 2 med-

lemmer som repræsenterer foreninger, med kultur som formålsparagraf. 

Det giver anledning til at se kommissoriet igennem og få eventuelle rettel-

ser med. Rettelser og emner drøftes på næste møde. 

 

 

5. Drøftelse af budgetønsker 
Tidligere liste udleveret på et Fritidsrådsmøde med ønsker til budgettet 

drøftes med henblik på at sætte beløb på. 

Fritidsrådets beslutning: 

Listen blev prioriteret. Dan Petersen sender listen til rådets medlemmer. 

 

6. Fastsættelse af møder i 2016 
Udkast til årshjul vedlagt. 

Fritidsrådets beslutning: 

Datoer blev besluttet og nyt årshjul sendes ud. Møderne indkaldes via out-

look. 

 

7. Repræsentanter til byggeudvalgene vedr. ombygning af 

Hedelyskolen og Krogårdsskolen  
I forlængelse af Tjørnelyskolens lukning bliver der nedsat nogle 

byggeudvalg vedr. Hedelyskolen og Krogårdskolen. Styregruppen 

har besluttet, at der skal sidde en repræsentant fra Idrætsrådet og Fri-

tidsrådet. Det foreslås, at det er repræsentanter fra Fritidsrådet, som 

også sidder i Lokalefordelingsudvalget, der deltager, da de har en 

praktisk tilgang til lokalerne og kender foreningernes behov. Derfor 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 28. januar – Greve Rådhus 

Referat 

Side 2 

anbefaler administrationen, at det endelige valg foretages på Lokale-

fordelingsudvalget møde den 1. februar. 

Fritidsrådets beslutning: 
Thomas Husted og Søren Pirmo blev valgt. 

 

8. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 

 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen. Forenin-

gerne er ved at forny deres tider og deadline er 31. januar. 
 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen. Handleplanerne er i 

proces. 

 Grevepuljen, Palle Stentoft. Mandag den 14. februar er der dead-

line på ansøgninger til Grevepuljen.  
Fritidsrådets beslutning: 

Se under de enkelte punkter. 

 

9. Nyt fra Idræts- og Fritidssekretariatet (IFS) 
Fritidsrådets beslutning: 

Søren Primo orienterede om IFS. Det er de 2 formænd fra Idrætsrådet og 

Fritidsrådet, der sammen med Morten Reynhard udgør IFS fra 15. februar 

2016. Den fysiske placering er i FrivilligCentret ved Greve Borgerhus. 

Derudover orienterede Søren Pirmo om den foreløbige opgaveliste, som er 

udarbejdet af Morten Reynhard. 

 

10. Orientering fra administrationen 
Herunder orientering om Hundigeparken. 

Fritidsrådets beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

 

11. Runden – status ved medlemmerne 
Fritidsrådets beslutning: 

Dan Petersen: Hjerneforeningens Motionsklub har haft nytårsvandring med 

over 400 deltagere.  

Palle Stentoft: deltog i en begivenhed, hvor Sejlklubben Køge Bugt (SKB) 

fortalte om deres handicapsejlads. Det var en god oplevelse og pengene er 

givet godt ud. 

Thomas Husted: Der mangler keramikovne i Greve Kommune.  

Steen Mærkelund: Spejderhytten har problemer med rotter på loftet og er 

taknemmelig for, at KFU har bevilget penge til at få det udbedret.   

Ernst Olsen: Planlægger sommerlejr. 

Søren Primo: Aktivhuset Olsbækken er fortsat et populært sted at leje. 

 

12. Eventuelt 

Intet 


