
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsrådet 
 

 

Referat 
 

 

Den 25. april kl. 17:00 
I Aktivhuset Olsbækken 

 

Medlemmer 

Søren Pirmo – Borgerhusene - tilstede 

Ernst Seiling Olsen – BUS - tilstede 

Steen Mærkelund – BUS - tilstede 

Lone Rytter – Aftenskolerne - tilstede 

Tine Koop – Aftenskolerne – afbud 

Hanne Mercedes Iversen – Kulturelle fritidsforeninger - afbud 

Huda Al-Kazweni – Selvorganiserede fritidsforeninger - tilstede 

Vakant – Fritidsforeninger - tilstede 

Vakant – Fritidsforeninger - tilstede 

Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - tilstede  

John T. Olsen – KFU - afbud 

Mortan Martinsson – KFU - afbud 

 

Fra IFS/administrationen 

Peter Jul Lange - tilstede 

Jan Funk Nielsen - tilstede 

Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede

 
Greve Kommune 

 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 25. april 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af referat fra den 15. marts 2018 

Fritidsrådets beslutning: 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Fritidsrådets beslutning: 

Det blev godkendt, at dagsordenens punkter fik ændret rækkefølgen. Den 

nye rækkefølge står i parentes. 

 

3. (3) Meddelelser fra formanden 
Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet tog Søren Pirmos orientering til efterretning vedrørende: 

 Idræts- og FritidsSekretariatets stillingsopslag som Playmaker. Der 

er ansøgningsfrist den 24. maj. 

 Idræts- og FritidsSekretariatet og FrivilligcenterGreve holder te-

mamøde om Persondataforordningen den 3. maj. 

 

4. (7) Endelig behandling af ansøgninger om godkendelse 
Kultur & Fritid/IFS har modtaget to ansøgninger fra hhv. 

Tune Lokalråd og Karlslunde Bylaug. 

Foreningerne blev drøftet på sidste møde mhp. endelig behandling på dette 

møde. Tune Lokalråds vedtægter m.v. er vedhæftet. 

Fritidsrådets beslutning: 

For begge ansøgninger anbefaler Fritidsrådet afslag med begrundelse i, at 

de ikke opfattes som en folkeoplysende forening med kontinuerlige aktivi-

teter. Administrationen følger Fritidsrådets anbefaling. 

 

5. (5) Drøftelse og høringssvar til retningslinjer under 

Folkeoplysningsloven 

KFU har behandlet administrationens oplæg, som blev drøftet til temamø-

det vedr. opstramning af Folkeoplysningsloven, den 12. april. Input bliver 

indarbejdet til videre drøftelse i Fritidsrådet og høringssvar indarbejdes til 

endelig godkendelse i KFU og Byrådet. Oplægget eftersendes. 

Fritidsrådets beslutning: 

Oplægget blev gennemgået og Fritidsrådets bemærkninger og anbefalinger 

fremgår af det vedhæftede materiale - i kolonne 4. Idrætsrådet behandler 

samme materiale den 1. maj, hvor Fritidsrådets bemærkninger også vil 

fremgå. 

 

6. (8) Greveordningen – drøftelse af proces og arbejds-

gruppe 

Hvordan kommer vi i gang? Hvordan påvirker opstramning af folkeoplys-

ningsloven Greveordningen? Hvem skal sidde i arbejdsgruppen? 

Forslag til tidsplan. 

Fritidsrådets beslutning: 

Ernst Seiling Olsen opremsede historikken om Greveordningen og beskrev 

den som ”Glasuren på kagen”. Der er behov for, at Greveordningen bliver 

opdateret. 



Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 25. april 

Referat 

Side 2 

Ernst Seiling Olsen og Huda Al-Kazweni blev udpeget fra Fritidsrådet til 

at indgå i arbejdsgruppen. Fritidsrådet anbefaler at arbejdsgruppen derud-

over består af en medarbejder fra IFS/KF og 2 repræsentanter fra Idrætsrå-

det. Ernst Seiling Olsen sørger for at sætte arbejdet i gang. 

 

7. (4) Facilitetsstrategien 

Facilitetsstrategien 2019 – 2022 skal fungere som en langsigtet og strate-

gisk plan for udviklinger og prioriteringer på facilitetsområdet inden for 

idræt og fritid i Greve Kommune. Arbejdet med strategien er godt i gang, 

men god og konstruktiv dialog med Greve Kommunes Teknik & Miljø-

afd. taler for udskydelse af deadline for strategien til midt på efteråret. Det 

er vurderingen, at en revision af tidsplanen vil sikre strategien større kvali-

tet, da kvantitativt og kvalitativt materiale ifm. T&M´s portefølje 4-arbejde 

herved kan indgå. 

Forslag til en revideret tidsplan: 

 25. apr. Fritidsrådsmøde – Status for Facilitetsstrategien, tidsplan 

og forslag til indsatser der kan indgå i budgetprocessen for 2019 

 30. maj - KFU orientering om den videre proces 

 Medio juni – Arbejdsgruppemøde 

 Eftersommer-efterår - Samarbejde med T&M ifm. portefølje 4 – 

Hvilke faciliteter? Udnyttelse? 

 Primo okt. – Arbejdsgruppemøde indstilling af færdig strategi 

 Ultimo okt.-primo nov. - Færdig strategi til godkendelse i IR og 

FR                                    

 21.-22. nov. - Færdig strategi til godkendelse i KFU, SBU, BTMU, 

flere? 

 17. dec. - Færdig strategi til godkendelse af Byrådet 

 

Men Facilitetsstrategien skal være fungerende fra 2019, og således er det 

indstillingen, at nedenstående målsætning og indsats skal indgå i budget-

processen for 2019.   

Målsætning: At kommunen har gode standarder for renoverings- og vedli-

geholdelsesniveauet af faciliteterne 

Indsats: At der i henhold til anbefalinger i Rambøll-rapporten fra 2015 af-

sættes yderligere midler til genopretning og vedligeholdelse idræts- og fri-

tidsfaciliteterne.  

Beløb: 4 mio. kr. årligt. 

Fritidsrådets beslutning: 

Peter Jul Lange orienterede om status på facilitetsstrategien. Aftenskolerne 

har budt ind med lokalebehov for voksenundervisning og Peter Jul Lange 

nævnte, at alle målsætninger bliver indarbejdet i forbindelse med budget-

processen.  

 

 

8. (9) 2 vakante rådsmedlemmer– Fritidsforeninger 

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet tog til efterretning, at der fortsat er vakante pladser i rådet. 

 

9. (6) Orientering om fordeling af puljerne 

Listerne fremgår af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. marts pkt. 12 

meddelelser fra administrationen: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/Pol-

Web/default.asp?p=greve&page=document&docId=97313&ItemId=97348 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=97313&ItemId=97348
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=97313&ItemId=97348


Fritidsrådet 
Greve Kommune  
Den 25. april 

Referat 

Side 3 

Fritidsrådets beslutning: 

Peter Jul Lange og Steen Mærkelund (formand for Fritidspuljeudvalget) 

drøfter den videre proces. 

 

10. (10) Orientering om status med aftenskoleregnskabet 

Fritidsrådets beslutning: 

Jannie Stibolt Holmgaard orienterede om, at vi fortsat mangler aftenskole-

regnskaber. Fritidsrådet udsatte punktet. 

 

11. (11) Status på Greve Awards, Greve Stafetten og Greve 

Sommerfestival 
Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet spurgte om de var indbudt til Greve Awards. 

 

 

12. (12) Status fra arbejdsgrupper og udvalg 
 Lokalefordelingsudvalget, Søren Pirmo og Ernst Olsen.  

 Der blev afholdt møde om særarrangementer, den 25. april kl. 8. Det 

er uheldigt, at der bliver afholdt møder på tidspunkter, hvor ikke alle 

kan deltage pga. arbejde. 

 Handleplaner, Søren Pirmo og Ernst Olsen. Der var intet til oriente-

ring. 

 Fritidspuljen, se under pkt.9(6) 

 Greveordningen, se under pkt.6(9) 

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet tog punkterne til efterretning. 

 

13. (13) Orientering fra administrationen 
Evt. nyt om budgetdialogmødet den 14. maj 

Fritidsrådets beslutning: 

Fritidsrådet er inviteret med til budgetdialogmøde på Greve Gymnasie den 

14. maj kl. 19-21. 

 

 

14. (14) Runden – status ved medlemmerne 
Intet. 

 

15. (15) Eventuelt 
Intet. 

 

 

Fritidsrådet fortsætter med forberedelse til budgetdia-

logmødet uden politikere og administration. 


