
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet  

 

 

Referat 

 

Torsdag den 15. januar kl. 17:30 
I mødelokalet på 2. Sal på Greve Idræts- og Fritidscenter – 
der vil efterfølgende være spisning i cafe ”Langsiden” 
 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Aktivhuset Olsbækken – Tilstede 

Ernst Selling Olsen – BUS – Tilstede 

Steen Mærkelund – BUS - Tilstede 

Thomas Husted – AOF – Tilstede 

Arne Ipsen – FOF -Tilstede 

Jørgen Winther – Sct. Georgs Gilderne – Tilstede 

Dan Petersen – Greve Motionistforening - Tilstede  

Palle Steentoft – Handicaporganisationerne - Tilstede 

Per Lund Sørensen – KFU – Tilstede 

Brigitte Klintskov Jerkel – KFU - Afbud 

 

 

Fra administrationen 

Thomas Bach - Tilstede 

Jannie Stibolt Holmgaard - Tilstede  

 

Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 15. januar kl. 17:30 i mødelokalet på 2. Sal på Greve 
Idræts- og Fritidscenter 
 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat den 20. november 2014 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 

 

3. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe for styr-

kelse af samarbejdet mellem idræts- og fritidsorg. Og 

Greve Kommune 

Fritidsrådets beslutning: 

Punktet blev drøftet. Der ændres ikke i de allerede udpegede medlemmer. 

 

4. Udpegning af medlemmer til Grevepuljeudvalget 

Kommissoriet omdeles på mødet. 
Fritidsrådets beslutning: 

Steen Mærkelund og Palle Stentoft blev valgt. 

 

5. Høringssvar til ”Forslag til Ejendomsstrategi” 
Forslag til ejendomsstrategi vedlægges. 
Fritidsrådets beslutning: 

Søren Pirmo har udarbejdet et oplæg til høringssvar, som blev god-

kendt uden bemærkninger. Høringssvaret vedhæftes referatet 

 

6. Budgetbemærkning for 2015 – Analyse af borgerhuse-

ne. 
I den politiske aftale, som blev godkendt i forbindelse med den en-

delige budgetbehandling for 2015-2018 står, at byrådet ønsker en 

analyse af Borgerhusenes virksomhed og mulighederne for at over-

drage dem til lokalsamfundet. 

Input til analysen drøftes. 
Fritidsrådets beslutning: 

Punktet blev drøftet og følgende input anbefales i analysen. 

Hvilke huse tænkes ind i analysen? 

Hvad vil vi gerne med vores borgerhuse? Skal de være ens eller forskelli-

ge?  

Hvad er balancen mellem foreningsaktiviteter, private aktiviteter og 

kommunale bidrag? 

Det er afgørende for borgerhusene, at de bliver hørt og inddraget i 

analysen. 

 

 

7. Det første år i Fritidsrådet 
En drøftelse af, hvad er gået godt og hvad kan vi gøre bedre. 
Fritidsrådets beslutning: 

Jørgen Winther: Er tilfreds med måden møderne afvikles på. 

Palle Steentoft: Der må godt være et punkt, hvor der samles op på 2014, så 

vi kan se, om Fritidsrådet mangler at følge op på noget. 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 15. januar kl. 17:30 i mødelokalet på 2. Sal på Greve 
Idræts- og Fritidscenter 
 

Referat 

Side 2 

Arne Ipsen: Oplever at, det er KFU, der beslutter og Fritidsrådet har ikke 

noget at skulle bestemme. 

Thomas Husted: Meget begivenhedsrigt år. Mange har stået for skud i for-

hold til besparelser, men som ikke blev taget. Kunne godt ønske, at vi har 

en stærkere empati og forståelse for hinanden. Syns det er spændende og 

ser frem til de næste 3 år. 

Ernst S. Olsen: Fritidsrådet taler meget om emner, der ikke fremgår af 

dagsordenen; vi kunne godt være mere effektive.  

Steen mærkelund: Kan godt bruge mere tid på at lære hinanden af kende i 

Fritidsrådet. Til budgetdialogmøderne kan Fritidsrådet godt blive bedre. 

Søren Pirmo: KFU ønsker at lave budgetdialogmøder a 2 omgange, hvilket 

Per Sørensen bekræftede.  

Fritidsrådet besluttede, at næste møde i Fritidsrådet skal have et punkt på 

dagsorden, hvor medlemmerne fortæller om sig selv og hvilke foreninger, 

de repræsenterer. 

 

8. Fastsættelse af møderække, hvor møderne afholdes og 

emner 

Forslag er vedlagt årshjulet. 

Fritidsrådets beslutning: 

Til årshjulet tilføjes et arbejdsmøde – forventeligt i april, når datoen for 

budgetdialogmødet er meldt ud. Administrationen og politikere deltager 

ikke på det møde. 

 

9. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 

 Lokalefordelingsudvalget, Dan Petersen og Ernst Olsen – Det 

første møde for sæsonansøgninger i kommunale lokaler afholdes 

den 12. februar. 

 Lederfest, Thomas Husted – fortalte, at der ikke har været afholdt 

møde, da lederfesten i 2014 blev udsat. Thomas Bach kunne 

supplere, at arbejdsgruppen er sat i bero, idet arbejdsgruppen for 

styrkelse af samarbejdet mellem idræt- og fritidsorg. og Greve 

Kommune har bedt administrationen om at undersøge andre mu-

ligheder, herunder om konceptet skal være helt anderledes. 
 Handicappuljeudvalget, Palle Steentoft – tilskuddene er fordelt. 

Handicappuljeudvalget nedlægges og indgår i stedet for i det nye 

Grevepuljeudvalg. 
Fritidsrådets beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

10. Orientering fra administrationen 
Fritidsrådets beslutning: 

Thomas Bach orienterede om at kulturafdelingen i det tidligere Center for 

Borgerservice & Fritid nu er tilknyttet Center for Byråd & Borgerservice. 

Fritid og Idræt forventes på plads i foråret 2015 og hedder pt. Staben for 

Fritid & Idræt. 

 

11. Runden – status ved medlemmerne 
herunder orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets møder 
Fritidsrådets beslutning: 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 15. januar kl. 17:30 i mødelokalet på 2. Sal på Greve 
Idræts- og Fritidscenter 
 

Referat 

Side 3 

Steen Mærkelund: KFUM’s klatretårn ved Rævebakken har været udsat for 

hærværk til fare for borgere. Efter henvendelse til Greve Kommune blev 

der taget hurtigt hånd om det. 

Søren Pirmo: Olsbækken er blevet repareret udvendigt og håndværkerne 

var meget effektive og imødekommende i forhold til at fjerne stilladset til 

1. januar. – Borgervandring. 

Dan Petersen: Den 1. januar var en meget positiv oplevelse. Pæle til hjerte-

stien er sendt i høring. 

 

12. Eventuelt 

Fritidsrådets beslutning: 

Intet. 


