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Idrætsrådet   
 

Referat 

02.11.2016 i Greve Borgerhus kl. 17.45 - 20.30  

Forplejning kl. 17.45 - 18.15 

 

Medlemmer: 

Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget 

Ole Nielsen, næstformand 

Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget 

Peter Roslev, formand for grevepuljen 

Sven Edelmann 

Finn Hansen 

Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget 

Sven-Erik Hørmann 

Robert Kristiansen (Afbud) 

Helen Kehler 

Anne Marie Lyduch, KFU 

John T. Olsen, KFU 

 

 

Ikke til stede: 
Knud Høyer, formand (afbud) 

Michael Stoltenberg (afbud) 

John T. Olsen, KFU (Afbud) 

Robert Kristiansen (Afbud) 

 

 

Til stede fra administrationen: 

 Jakob Thune 

Jesper Svensson    

Til drøftelse og beslutning 
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1. Godkendelse af referat af møderne den 29.08.2016 i IR og IR/FR 

Referatet fra IR-mødet er sendt ud den 08.09.2016. Referatet af fællesmødet mellem IR og FR 

er sendt ud den 12.09.2016. 

 

IRs beslutning den 02.11.2016, punkt 1: 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

 

IR´s beslutning den 02.11.2016, punkt 2: 

Godkendt dog med en tilføjelse, at Jørgen Nielsen gerne ville have et punkt på om projekt 

"den grønne kile" ved GIC. 

 

3. Budget 2017 – 2020 

 

Byrådet har haft 2. behandling af budget 2017 - 2020. Der henvises til kommunens hjemme-

side for afstemningslisten (hvor VOI betyder flertal) 

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=greve&ID=64953 

 

Af særlig interesse kan IR se under KFU, under både drift og anlæg. 

 

Byrådssekretariatet har herudover sendt mail til formanden den 06.09.2016 vedr. IR´s hen-

vendelse om ændret fordeling af midler efter § 18 og 79 i serviceloven: "På vegne af Borgme-

ster Pernille Beckmann takker jeg for jeres henvendelse og jeres forslag ift. §18 og §79 mid-

lerne. 

Jeres forslag har nu været drøftet og desværre er det ikke muligt at imødekomme jeres ønske 

om ny model for fordeling af §18 og §79 puljemidler" 
 

IR´s beslutning den 02.11.2016, punkt 3: 

 

IR er slet ikke tilfreds med afslag på tilbagerulning af processen for §18 og §79 samt den 

manglende forklaring på afslaget. Sagen rejses påny. Med i den forbindelse spørges også ind 

til kriterier m.v. for så vidt angår midler afsat i 2017 til partnerskaber omkring sundheds-

fremme. 

 

Budgettet i øvrigt t.t.e efter enkelte supplerende oplysninger. 

 

 

 

 

4. 

 

Revision af idrætspuljerne 

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=greve&ID=64953
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Forslag til ændring af bestående regler blev først drøftet på IR-mødet den 29.08.2016 og 

efterfølgende på fællesmødet med FR samme dag. Forslaget blev sendt tilbage med en ræk-

ke bemærkninger og indsigelser. Det videre arbejde pågår med henblik på godkendelse af 

nye retningslinier fra 2018. En del af forslaget gik særskilt på fremrykning af ansøgnings-

frist, behandling, godkendelse og udbetaling af midler. KFU har på mødet den 06.09.2016 

givet grønt lys til fremrykning af tidsplanen for uddeling af midler fra idrætspuljerne. For-

manden har i mail til IR den 16.09.2016 skrevet nærmere om sagen. Der henvises også til 

sag nr. 6a, nr. 8 på dagsordenen. Formændene for puljeudvalgene orienterer om, hvad der 

videre er sket i sagen efter deres møde den 11.10, bl.a. udsendelse af materiale til forenin-

gerne om ansøgningsfristen den 14.november 2016. 

 

IR`s beslutning den 02.11.2016, punkt 4: 

Peter Roslev orienterede.  

Møde i både Greve- samt breddeidrætspuljeudvalg 11. januar samtidig. 

Elitepuljeudvalget finder dato sammen med DIF til deres møde. 

Der arbejdes videre med nyt udkast til fremtidig struktur på puljeudvalgsområdet. Skal være 

klar til 2018. 

Der var igen en længere diskussion omkring partnerskabsaftaler - hvem laver dem, hvem 

kan søge, hvem beslutter o.s.v. 

 

 

5. Projekt i IFS om udarbejdelse af udkast til facilitetspolitik incl. Strategi og handlepla-

ner om optimal udnyttelse af de kommunale faciliteter til idræt og fritid i Greve 

Kommune. 

På det næste møde i IFUs bestyrelse (21.11.) drøftes en organisations- og procesplan for at 

gennemføre en proces med alle berørte interessenter omkring de kommunale faciliteter, incl. 

Karlslunde og Tune. På et møde den 10.10. blev der givet mundtligt tilsagn fra alle parter til 

at medvirke positivt til gennemførelse af processen. Idrætten og fritiden i Greve skal påtage 

sig ansvaret for at fremlægge et udkast til en facilitetspolitik til drøftelse i KFU og senere 

med godkendelse i Byrådet. Alle gældende bestemmelser, tidligere beslutninger i Byrådet 

omkring planstrategi og ejendomsstrategi mv skal inddrages i arbejdet. Sekretariatet for 

udarbejdelsen kommer til at ligge i IFS-regi i tæt samarbejde med de medarbejdere i Idræt- 

og Fritidsadministrationen, som har med lokalefordelingsudvalgets arbejde at gøre. DIF 

supporterer processen med en udviklingskonsulent, som har det overordnede ansvar for 

DIFs kampagne for at kommunerne får udarbejdet en facilitetspolitik og strategiplaner for 

implementeringen. 

Processen forventes at tage fra ca. 7-8 måneder fra beslutningen i KFU. 

Sagen skal optages til orientering for KFU den 8.11. og på et efterfølgende møde i Teknik- 

og Miljøudvalget, som er ansvarlig for ejendomsstrategiens implementering. Formanden for 

FR orienterer på samme måde FR på deres næste møde. 
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IR`s beslutning den 02.11.2016, punkt 5: 

Ok fra IR  

 

6 A) Indstillinger og referat af KFU-mødet den 06.09.2016 

Sag nr. 1 – Budgetopfølgning 2 og Anlægsrapport 2 

Indstilling 

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, 

1.      at der meddeles tillægsbevilling til udvalgets budget, jf. nedenstående tabel, anbefales: 

  
Mio. kr. 2016 
Merudgifter 0,000 
Mindreudgifter 0,000 
Kompenserende tiltag 0,349 

Samlet for udvalget 0,349 
Merudgift / mindreindtægt (-) og mindreudgift / merindtægt (+) 

  

2.      at udvalgets omplaceringer mellem budgetområder, jf. nedenstående tabel, godkendes: 

  
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 
4.01 Kultur 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 
4.02 Fritid -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Samlet for udvalget -0,100 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 
Merudgift / mindreindtægt (-) og mindreudgift / merindtægt (+) 

  

3.      at Anlægsrapport 2/2016 på udvalgets område tages til efterretning. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. september 2016: 

Ikke til stede: John T. Olsen (A) 

1. Anbefales. 

2. Godkendt. 

3. Anbefales. 

 

Sag nr. 2 – Aflæggelse af regnskab for aftenskoler 2015 

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, 

1.      at regnskaberne for 2015 godkendes 

2.      at der, af det resterende beløb på 0,341 mio. kr., bevilges 0,140 mio. kr. fordelt med: 

a. 0,100 mio. kr. til fleksibelt inventar til Greve Borgerhus 

b. 0,040 mio. kr. til opdateret lydanlæg i Greve Borgerhus 

3. at det resterende beløb på 0,201 mio. kr. tilgår kassen. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. september 2016: 



 

 

Side 5 af 8 

 

Ikke til stede: John T. Olsen (A) 

1.-2. Godkendt. 

3. Blev ikke godkendt, idet det resterende beløb (mindreudgiften) på 0,201 mio. kr. forbliver på 

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, budgetområde 4.02 Fritid. Udvalget ønsker en sag på 

møde i november 2016 med forslag til brug af beløbet, fx til partnerskabsaftaler. 

 

Sag nr. 4 – Forslag til partnerskabsaftale – Hundige Boldklub 

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre 

med at indgå en 2-årig aftale med Hundige Boldklub om medvirken til indfrielse af idræts- og inte-

grationspolitiske målsætninger og anviser finansiering. 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. september 2016: 

Ikke til stede: John T. Olsen (A) 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at stillingtagen til indgåelse af partnerskabsaftale og anvisning 

af finansiering på i alt 150.000 kr. oversendes til budgetprocessen for 2017-2020. 

 

Sag nr. 6 – Status på partnerskaber mellem foreninger og skoler ifm. folkeskolereformen 

Indstilling 

Center for Byråd & Borgerservice og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at orienteringen 

tages til efterretning. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. september 2016: 

Ikke til stede: John T. Olsen (A) 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Sag nr. 8 – Meddelelser fra administrationen 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. september 2016: 

Ikke til stede: John T. Olsen (A) 

Ny tidsplan for idrætspuljerne 

Administrationen orienterede om møde med Idrætsrådet og Fritidsrådet om ny puljestruktur og tids-

plan. For uddeling af puljerne i 2017 og frem arbejdes med en ny fremrykket tidsplan efter ønske fra 

Idrætsrådet og Fritidsrådet. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

IR´s beslutning den 02.11.2016, punkt 6 a: 

Sag nr. 1: 

T.t.e 
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Sag nr. 2: 

T.t.e 

 

Sag nr. 4: 

T.t.e 

 

Sag nr. 6: 

Peter Roslev orienterede. 

Med ca. 70% af de planlagte forløb gennemført virker ordningen som en succes. Dog kun 

pt. kun 6 foreninger, der byder ind med forløb. 

Evaluering pågår af ordningen pågår. 

I øvrigt t.t.e. 

Sag nr. 8: 

T.t.e. 

B) Indstillinger og referat af KFU-mødet den 04.10.2016 

Ingen sager af interesse for IR 

IR´s beslutning den 02.11.2016, punkt 6 b 

T.t.e 

 C) KFU`s dagsorden den 08.11.2016 

Administrationen orienterer om sager af interesse. 

 

Jakob Thune orienterede om, at der ville komme en sag på om brugen af 350.000 kr., der er 

afsat i budget 2017 til partnerskabsaftaler og om brugen af tiloversblevne ca. 200.000 kr. fra 

aftenskoleområdet. 

 

IR´s beslutning den 02.l1.2016, punkt  6: 

T.t.e 

 

 

7. Den Grønne Kile ved GIC  

Jørgen Nielsen orienterede om at en gruppe bestående af Greve Trim, Greve Seniorsport, og 

Greve Atletik er gået sammen med Idrætsfritidsklubben og Greve Idræts Center om at gøre 

den grønne kile fra Rævebakken til Strandvejen mere attraktiv for både foreninger, instituti-

oner og borgere. Pt. arbejdes der på at få skaffe penge til professionel hjælp, der kan udar-

bejde materiale, der kan anvendes til fondsansøgninger. Det foreliggende materiale inde-

holder bl.a. brugen af arealet til idrætsformål. 
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IR´s beslutning den 02.11.2016, punkt 7: 

Der blev ingen konklusion på drøftelserne omkring finansieringen af det materiale, der skal 

bruges til fondsansøgninger. Drøftelserne gik på bl.a. på brug af puljemidler eller særskilt 

sag til KFU om brug af andre midler.  

 Meddelelser og gensidig orientering 

 

8. Gensidig orientering bordet rundt 

 Idræts- og FritidsSekretariatet (IFS) 

a) Formandskabet orienterer om nyt siden sidste møde i IR den 29.08.2016, herunder besty-

relsesmøde den 26.09.2016, ombygningerne i Borgerhuset, opslag af ny stilling i IFS ved 

årsskiftet. 

IR´s beslutning den 02.11.2016, punkt 8: 

Ole Nielsen orienterede. Pt er der 80 ansøgere til stillingen. Der tages stilling inden udgan-

gen af november måned. 

 

b) Indbydelse til IR-regionalmøde i Slagelse den 19.11.2016, jf. mail fra formanden den 

11.10.2016. 

Jørgen Nielsen deltager sammen med Jette Nielsen. 

 

Anne Marie Luduch orienterede om nedsættelse af bredt udvalg, der skal se på etableringen 

af SFO 2 på Holmeagerskolen samt kigge på udbuddet af fritidstilbud til børn i Greve 

Kommune. 

 

9. Rapportering fra udvalg m.v.: 

a. Lokalefordelingsudvalget:. 

Jørgen Nielsen orienterede om at salen på Hedelyskolen lukkes ned næsten hele efter-

året 2017 pga. renovering. Lokalefordelingsudvalg samt administration har gentagne 

gange rykket for at få salen renoveret i sommerpausen, hvor hallen står tom. 

 

Tjørnelyskolen lukkes som planlagt efter sommerferien 2017. Brugerne af de 2 sale er 

der rimelig styr på. I forhold til brugerne af svømmesalen arbejdes der sammen med det 

politiske niveau på at afklare, hvor mange brugere der skal tilbydes tider torsdag for-

middag i Greve Svømmehal 

Den nye hal på gymnasiet forventes klar til september og vil kunne aflaste brugerne fra 

Tjørnely. 

Etableringen af SFO 2 på Holmeagerskolen vil formentlig ikke give anledning til pro-

blemer for idrætsforeningerne, der anvender Holmeagerskolens idrætsfaciliteter. 
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Der er lidt vel mange særarrangementer i GIC til at driften kører optimalt. Karlslunde-

hallerne har sagt ja til at byde ind med tider og vil gerne deltage i møder om fordeling. 

Det samme vil Tunehallerne formodentlig også. 

b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget:  

Forberedelsesmøde med formand/sekretariatet den 21.11. Forslag til fordelingsmødet i ja-

nuar 2017 er udsendt til udvalgets medlemmer. 

 

c. Bredde-idrætspuljeudvalget:  

      

d. Greve-puljeudvalget:  

   

e: Facilitetsområdet: 

Se pkt. 5 

 

10. Kommende møder: 

 

Aktiviteter i 2016 Dato Kl. Afbud 

IR - Greve Golfklub (Julemøde) 5. december  
Mandag 

17:30 
 

IR i januar 2017 i IFS ? januar ??  

IR i februar 2017 i IFS ? februar ??  

De resterende møder i 2017 fastlægges 

på mødet i februar 
   

 

 

11. 

 

Eventuelt 

 

Mødet hævet 20.05 

 


