
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
 

 

Referat 
 

 

Torsdag den 22. oktober kl. 18 
Greve Borgerhus – mødelokale 8 
 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS - afbud 

Steen Mærkelund – BUS - tilstede 

Thomas Husted – Aftenskolerne - afbud 

Arne Ipsen – Aftenskolerne - tilstede 

Jørgen Winther – 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 22. oktober – Greve Borgerhus 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat den 17. september 2015 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt 

 

3. Hundigeparken 

Beslutning om deltagelse i workshop den 29. oktober. 
Fritidsrådets beslutning: 

Dan Petersen, Jørgen Winther, Steen Mærkelund, Søren Pirmo, Ernst Ol-

sen og Palle Stentoft deltager. De melder sig selv til på mail:arp@greve.dk 

 

4. Orientering om valg af nye repræsentant for aftensko-

lerne 

Arne Ipsen orienterede under eventuelt den 17. september, at han øn-

sker at udtræde af Fritidsrådet og i stedet indtræder Tine Koop/FOF.  
Fritidsrådets beslutning: 

Tine Koop deltager fremadrettet i Fritidsrådets møder som en af repræsen-

tanterne for aftenskolerne. 

 

5. Nedlæggelse af Tjørnelyskolen: Høringssvar 

Drøftelse og input til høringssvar. 
Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet drøftede input og det blev besluttet, at tilbagemeldinger mailes 

til Søren Pirmo senest 1. november, som samler tilbagemeldingerne til et 

fælles høringssvar. 

 

6. Status fra arbejdsgrupper og udvalg 

 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen. 
Lokalefordelingsudvalget er pt. ved at se på, hvordan vi bedst 

muligt kan rykke rundt på foreningsaktiviteterne i forhold til ud-

fordringerne på Tjørnelyskolen, Hedelyskolen og Mosedeskolen. 
 Handleplaner, Dan Petersen og Palle Stentoft (Søren Pirmo og 

Ernst Olsen). 

KFU havde inviteret Fritidsrådet og Idrætsrådet til temamøde på 

baggrund af fritidsvaneundersøgelsen. Temamødet blev drøftet 

og Fritidsrådet besluttede at Dan sender en liste over temaer, som 

Fritidsrådet kan prioritere og som skal give et økonomisk over-

slag på, hvad de koster. 

 Grevepuljen, Palle Steentoft.  

Der blev redegjort for de praktiske foranstaltninger, som fortsat 

er godt på vej til at komme på plads i den nye Grevepulje. 
Fritidsrådets beslutning: 

Se status under de enkelte punkter. 

 

 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 22. oktober – Greve Borgerhus 

Referat 

Side 2 

7. Orientering fra administrationen 
Herunder orientering om budgettet samt Idræts- og Fritidssekretariatet. 

Fritidsrådets beslutning: 

 Jakob Thune redegjorde for de besparelser og udvidelser, som er blevet 

besluttet i næste års budgetter. 

 Formandskaberne i hhv. Idrætsrådet og Fritidsrådet samt KFU arbejder 

på at lave en forening, som skal tegne Idræts- og fritidssekretariatet. 

Der er en forventning om, at det formelle arbejde vil være på plads i 

starten af januar. 

 Der har været dialog med borgerhusene og forslag vil blive forelagt 

KFU, men inden da vil Fritidsrådet blive hørt og har mulighed for at 

levere input til notatet. Notatet bliver sendt til Fritidsrådets medlemmer 

primo november. 

 

8. Runden – status ved medlemmerne 
Herunder orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets møder. KFU 

har spurgt til sammensætningen i fritidsrådet. 
Fritidsrådets beslutning: 

 Steen Mærkelund: Rotter har kostet kolossale ødelæggelser 

og vil sende en ansøgning snart, når det økonomiske overblik 

foreligger. De lokaler, der er inficerede må ikke benyttes. 

 Dan Pedersen: Svømmeholdet er udvidet til 3 timer. Stolper 

er ved at blive nedgravet i stranden, så hjertestien er klar til 

1. januar 2016. 

 Søren Pirmo: Udlejning af Aktivhuset Olsbækken har givet 

anledning til klager, som undersøges. Der bliver spurgt 1-2 

gange om ugen, om det kan udlejes. Der er ikke nogen øko-

nomi i det, men lokalerne bliver udnyttet bedre. Borgermøde 

er holdt – og tilbagemeldingerne har nu givet anledning til at 

stramme op på retningslinjerne. 

 KFU ønsker at se på sammensætningen i Fritidsrådet. Fritids-

rådet vil på et af sine førstkommende møder se på kommisso-

riet og om sammensætningen bør ændres eller udvides. 

Blandt andet var der enighed i Fritidsrådet om, at der godt 

må være plads til repræsentanter fra kulturen. 

 

9. Eventuelt 

Fritidsrådets beslutning: 

Næste møde den 26. november – starter kl. 18. 


