
Referat 

Emne: Idrætsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 11. juni 2018 17.00 – 17.30 Dialogmøde med sejlklubben 

17.30 – 18.30 Dialogmøde med KFU 
18.30 – 19.00 Spisning 
19.00 – 21.00 Ordinært IR-møde 

Sejlklubben Køge Bugt 
Greve Marina 

Indkaldt: Knud Høyer 
Jørgen Nielsen 
Peter Roslev 
Johnny Fussing 
Pauli Christensen 
Brian Hemmingsen 
Jeanette Strøm 
Ronni Nielsen 
Olaf Stolborg 
Hans Barlach 
Anne Marie Lyduch, KFU 
John T. Olsen, KFU 
Mortan Martinsson, KFU 
Per Lund Sørensen, KFU 
Niclas Bekker Poulsen, KFU 
Jan Funk Nielsen, GK 
Tina Malling Kjær, GK 
Morten Wagner Reynhard, IFS 
Peter Jul Lange, IFS 

Deltagere: Knud Høyer, Peter Roslev (indtil ca. kl.19), Pauli Christensen (indtil kl.18.45), Brian 
Hemmingsen, Jeanette Strøm (deltager fra kl.17.30), Ronni Nielsen, Olaf Stolborg, Anne 
Marie Lyduch, John T. Olsen, Jan Funk Nielsen, Morten Wagner Reynhard og Peter Jul 
Lange 

Afbud fra: Hans Barlach, Jørgen Nielsen, Tina Malling Kjær, Johnny Fussing og Per Lund Sørensen 
Referat til: knudhoeyer@gmail.com; greveif@gmail.com; sek@karlslunde-if.dk;  

naestformand@karlslundefodbold.dk; pauli@tune-if.dk; brian070168@gmail.com; 
jst@outlook.dk; ronni.senior@hotmail.com; advstolborg@os.dk; habar@outlook.dk; 
jto@greve.dk; amly@greve.dk; morten@ifs-greve.dk; jess@greve.dk; soren-
pirmo@gmail.com; jsho@greve.dk; tmk@greve.dk; jfn@greve.dk  

Sagsbehandler: Peter Jul Lange 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1a. Dialogmøde med KFU • I henhold til punkt 13 ”Kultur- og Fritidsudvalget - 

Kalender 2018” på KFU´s mødedagsorden den 30. 
maj deltager alle medlemmer af Kultur- og Fritids-
udvalget om muligt i én times møde med Idrætsrå-
det. 

IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 1a: 
• Tilstandsrapporter for kommunale idrætsfaciliteter 
• Afsætte midler til rengøring og vedligeholdelse 
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• Oversigt til KFU ift. hvorledes midler anvendes til 
vedligeholdelse af faciliteter 

• Selvforvaltningsaftaler med 5-10 årige vedligehol-
delsesplaner for de respektive faciliteter. Muliggø-
re at de respektive faciliteter selv kan byde på 
drifts- og vedligeholdelsesopgaverne. Evt. via en 
opdeling af matrikler og opgaver 

• Sikre ejerskab af faciliteternes vedligeholdelse og 
drift 

• Sikre brugerinddragelse således tilstandsniveauet 
passer med behovet 

• Temalørdag om udvikling af idrætten i Greve  
1. Godkendelse af dagsordenen IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 1: 

• Godkendt 
2. Procedure for revision af Idrætsrå-

dets kommissorium Forretningsor-
den og valgprocedure 

• I forbindelse med IR-mødet den 1. maj fik arbejds-
gruppen mandat til at arbejde videre med en ny 
konstruktion af Idrætsrådet, dets arbejdsform og 
udspil til kompetencefordeling.  

• På et arbejdsgruppemøde den 22. maj blev drøftet, 
hvordan man finder IR-medlemmer, hvilke kvalifi-
kationskrav man bør stille til medlemmer af IR 
samt kompetencefordeling mellem IR og stående 
udvalg. Udspil herfor eftersendes.  

• IR skal drøfte udspillets forslag til, hvordan man 
finder IR-medlemmer, hvilke kvalifikationskrav 
man bør stille til medlemmer af IR samt kompeten-
cefordeling mellem IR og stående udvalg. IR´s drøf-
telser går videre til arbejdsgruppen. 

IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 2: 
• Et udspil skal behandles i arbejdsgruppen inden 

præsentation og videre behandling i IR. IFS indkal-
der arbejdsgruppen til møde herom. 

3. Udbetaling af tilskud • Udbetaling af diverse tilskud er ikke sket på til-
fredsstillede vis i år. Eksempelvis har flere forenin-
ger ikke kunne genkende tilskudsudbetalinger ifm. 
Leder-/lærertilskud, tilskud fra idrætspuljerne, og 
senest er udbetaling af medlems- og lokaletilskud 
sket med ca. to mdr. forsinkelse.  

• IFU´s bestyrelse vil anmode om møde med admini-
strationen og formanden for KFU inden IR´s møde. 

IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 3: 
• I forlængelse af redegørelse for dette års udbeta-

lingsproces, blev det godkendt, at en fremtidig og 
mere smidig proces behandles på kvartalsevalue-
ringsmøde mellem IFU og GK den 20. juni. 

4. Nye overførselsregler • Byrådet besluttede d. 23. april 2018 at godkende 
administrationens forslag til nye overførselsregler. 
De nye regler betyder, at der fremover automatisk 
må overføres op til 2 % af korrigeret budget frem 



for de eksisterende 5 % på Én Pose Penge konti.  
For Formålsbestemte konti er det udelukkende mi-
nisterielle puljer, der kan overføres mellem årene. 
Dvs. at udsat aktivitet og afregning ikke kan overfø-
res til næste års budget, men skal afholdes i kom-
mende års nye budget. Lokale puljer såsom Direk-
tionens Udviklingspulje, Idrætspulje osv. udgår li-
geledes og kan altså ikke søges overført. 

• De nye overførselsregler træder i kraft i budget 
2018, og vil således være gældende ved overfør-
selssagen mellem 2018 og 2019. 

• IFU´s bestyrelse vil anmode om møde med admini-
strationen og formanden for KFU inden IR´s møde. 

IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 4: 
• På baggrund af to præsenterede handlingsmulig-

heder 1) To ansøgningsrunder eller 2) Politisk be-
stemmelse ift. friholdelse af overførselsregler for 
idræts- og fritidspuljerne, blev det besluttet at en 
revideret model udarbejdes med henblik på præ-
sentation på næste IR-møde. 

• Opfølgning på budgetopfølgning 1 ift. om der for 
nuværende forelægger uforbrugte midler, som al-
lerede nu kan fordeles. Dette ud fra en fordelings-
proces, hvor puljeudvalget i begyndelsen af året 
fordeler de budgetteret midler, samt udvælger an-
søgninger, som vil modtage støtte, såfremt der er 
uforbrugte midler i løbet af året.   

5. Godkendelse af ny forening • En ny karateklub, Bushikan Karate-Do anmoder om 
godkendelse som folkeoplysende forening. 

• Med dagsordenen følger foreningens ansøgning 
inkl. vedtægter, bestyrelsesoversigt, referat fra den 
stiftende generalforsamling. 

• Administrationen vurderer på baggrund af materia-
let at foreningen kan godkendes. Dog mangler hele 
bestyrelsens underskrifter, som foreningen medde-
ler at have indsendt til Greve Kommune. 

• Underskrifter indhentes forud for IR´s møde.  
IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 5: 

• Foreningen blev godkendt 
Link til dagsorden og referater fra politiske udvalgsmøder: 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=
2018  
6. Indstillinger/ 

beslutninger fra politiske udvalg 
• Sager på Kultur- & Fritidsudvalget 30.05 2018 

Af særlig interesse fra Økonomiudvalgsmødet den 
14.05.2018 er: 

• Punkt 2: ”Rengøringsudbud 2018- Hjemtagelse af 
rengøring GIC” (Lukket sagsbehandling) 
1. Økonomiudvalget anbefaler, at rengøringen på 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=2018
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=2018


GIC hjemtages og varetages af GIC. 
2. Administrationens indstilling anbefales med be-
mærkning om, at det nuværende budget udgør 
1.300.000 kr. 

 
• Punkt 8: ”Porteføljesag III” 

Ved Byrådets temamøde vedr. ejendomsområdet i 
maj 2017 blev administrationen bedt om at udar-
bejde en Porteføljesag III, som skulle afdække mu-
lige salgbare ejendomme i den kommunale ejen-
domsportefølje. Der skal i sagen træffes beslutning 
vedr. salg af fem konkrete ejendomme og om at 
iværksætte undersøgelser af hvorledes yderligere 
ejendomme kan frigøres til salg. Det anbefales at 
salgsindtægterne anvendes ubeskåret til genopret-
ning af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens 
ejendomme. 

 
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 30.05.2018 er:  

• Punkt 3: ”Ophævelse af foreningsklausul i Greve 
Borgerhus”  
Kultur- og Fritidsudvalget skal under dette afsnit 
tage stilling til, at foreningsklausulen ophæves i de 
gældende retningslinjer for udlån af kommunale 
lokaler i Greve Kommune, så Greve Kommunes 
administration/kursusvirksomhed og øvrige institu-
tioner indgår på lige vilkår som de foreninger og 
brugere, der benytter Greve Borgerhus i dag.  
KFU beslutning:  
1.-4. Anbefales. 
Kultur- og Fritidsudvalget præciserer, at det kun er 
lokaler i Greve Borgerhus, der ikke allerede er 
booket i reserveringssystemet, der kan anvendes 
af Greve Kommunes administrati-
on/kursusvirksomhed og øvrige institutioner. For-
eningerne vil ikke blive smidt ud af lokaler, der er 
sæsonbooket. Denne præcisering skal indgå i hø-
ringsmaterialet. 
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administratio-
nen undersøger, hvor mange lokaler i Greve Bor-
gerhus der står tomme uden at blive afmeldt i 
bookingsystemet. Udvalget vil få forelagt undersø-
gelsen efter sommerferien. 
 

• Punkt 5: ”Opstramning af Folkeoplysningsloven - 
Høringssvar til retningslinjer”  
Folketinget har vedtaget en lov om ændring af Fol-
keoplysningsloven, som skal forhindre, at forenin-
ger der modarbejder eller underminerer demokrati 



eller grundlæggende friheds- og menneskeret-
tigheder, modtager offentlig støtte, herunder låner 
offentlige/kommunale lokaler. I denne sag behand-
les administrationens forslag til nye retningslinjer 
for Greve Kommunes opfyldelse af Folkeoplysnings-
loven. 
KFU beslutning: 
1.-3. Anbefales. 
 

• Punkt 6: ”Partnerskaber med foreninger”  
Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2017-
2020 en pulje til indgåelse af aftale om partnerska-
ber med foreninger. Bevillingen var toårig, og pul-
jen til partnerskaber med foreninger udløber derfor 
med udgangen af 2018. Kultur- og Fritidsudvalget 
skal drøfte de fremtidige retningslinjer for at indgå 
partnerskaber. 
KFU beslutning: 
1. Drøftet. 
2. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at partner-
skabsansøgningerne skal indgå i de kommende 
budgetforhandlinger for 2019-2022. 

 
• Punkt 7: ”Ændrede retningslinjer for tildeling af 

særarrangementer på idrætsanlæg” 
Brugerrådet i Greve Idræts Center (GIC) har den 23 
april 2018 indsendt et ønske om, at kompetencen 
til at tildele særarrangementer i GIC flyttes fra Lo-
kalefordelingsudvalget til Forretningsudval-
get/Brugerrådet i GIC. Brugerrådet foreslår samti-
dig, at der indledes dialog med Tune-IF og Karls-
lunde-IF om at oprette et arrangementsudvalg be-
stående af repræsentanter for de tre store idræts-
anlæg. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling 
til, om der skal indledes en proces om at ændre på 
kompetencefordelingen til at tildele særarrange-
menter ikke alene på GIC, men også i Karlslunde-
hallerne og Tunehallerne. 
KFU beslutning: 
Godkendt. 
 

• Punkt 8: ”Den Gode Idé - Samarbejder mellem sko-
ler og foreninger” 
På fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget 
og Skole- og Børneudvalget den 5. februar 2018 
blev det besluttet, at de igangværende forløb under 
puljen Den Gode Idé skulle evalueres. Udvalgene 
ønskede ligeledes at få forelagt forslag til den 
fremtidige beslutningskompetence om fordeling af 
puljens midler. 



Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Politik, 
Organisation & Borgerbetjening fremlægger her 
evalueringen til orientering og forslag til beslutning 
om den fremtidige beslutningskompetence om pul-
jens fordeling. 
KFU beslutning: 
1. Orienteringen blev taget til efterretning. 
2. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte scenarie 2 
med den tilføjelse, at Skolernes Udviklingsudvalg 
skal inddrages i arbejdet med at fordele puljen Den 
Gode Idé således, at Skolernes Udviklingsudvalg 
anbefaler puljens fordeling til endelig godkendelse 
i Kultur- og Fritidsudvalget.  
 

• Punkt 9: ”Facilitetsstrategien for idræts- og fritids-
faciliteter - Revideret tidsplan”  
Byrådet besluttede den 19. juni 2017, at Idræts- og 
Fritidssekretariatet og Greve Kommune i samar-
bejde med Danmarks Idræts Forbund udarbejder 
forslag til en helhedsplan for idræts- og fritidsom-
rådet til politisk behandling i foråret 2018 - i den 
videre sagsbehandling omtalt som Facilitetsstrate-
gien. I forhold til at sikre en endnu større kvalitet af 
den færdige plan, er det indstillingen, at tidsplanen 
revideres, således at Center for Teknik & Miljøs ar-
bejde med ejendomsstrategien ind tænkes. 
Derudover anbefales det, at Greve Kommune sikrer 
gode standarder for renovering-og vedligeholdel-
sesniveauet af idræts- og fritidsfaciliteterne ved at 
det henvises til budgetprocessen for 2019 og over-
slagsårene om der kan afsættes yderligere midler 
til genopretning og vedligeholdelse af idræts- og 
fritidsfaciliteterne. 
KFU beslutning: 
1.-2. Anbefales. 
 

• Punkt 10: ”Fortegnelse over Idræts- og Fritidsfor-
eninger i Greve Kommune”  
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 
21. marts 2018 udvalgshandleplanen og ønskede 
at se en oversigt over idræts- og fritidsforeninger 
m.fl. i Greve Kommune, og hvordan foreningerne er 
tilknyttet under Idrætsrådet og Fritidsrådet. I denne 
sag fremlægger administrationen en samlet liste 
over de foreninger, der indgår i Greve Kommunes 
foreningsregister til udvalgets orientering. 
KFU beslutning: 
Orienteringen blev taget til efterretning med den 
bemærkning, at det er Kultur- og Fritidsudvalgets 



indtryk, at nogle af kommunens idræts- og fritids-
foreninger ikke er registreret og indgår i forenings-
oversigten, fordi de ikke er forpligtet til at tilmelde 
sig CFR-registret (Det Centrale Foreningsregister 
for folkeoplysende foreninger). 
Administrationen udarbejder svar via Spørgs-
mål/Svar i Prepare i forhold til oversigt over for-
eninger, der har tilmeldt sig CVR-registret. 

 
• Punkt 12: ”Meddelelser fra formanden/gensidig 

orientering 2018” 
Selvforvaltningsaftaler og finansiering af vedlige-
holdelsesopgaver. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker 
opmærksomhed på finansiering af hallernes løben-
de vedligeholdelsesopgaver, fx ved at forvent-
ningsafstemme og udarbejde 10-årige vedligehol-
delsesplaner sammen med Ejendomscentret. Som 
eksempel er kunststofbanen i Tune IF i ringe stand, 
og banen er ikke blevet godkendt af DBU. 

IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 6: 
• Orienteringen blev godkendt 

Meddelelser og orientering 
7. Orienteringspunkter Idræts- & FritidsUnionen (IFU) of Sekretariatet (IFS) 

a) Sommerferieaktiviteter – sommerferiekatalog ud-
sendt 
Greve Sommerfestival den 9. juni - Arrangementet 
gik godt med et flot besøgsantal og mange gode 
foreningsaktiviteter 
Ansættelse af ny medarbejder i IFS – 72 ansøgnin-
ger, 6 i første samtalerunde og 3 til samtale 14.juni 
Skole-/Foreningssamarbejde via foreningsportalen 
– De sidste aktiviteter for dette skoleår afholdes i 
juni 
Greve Awards 23. maj i Portalen 
Grevestafetten den 24. maj 
Retningslinjer for IFU/IFS´s praksis ift. EU´s person-
dataforordning -  

IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 7: 
•  Orientering blev godkendt 

8. Rapportering fra udvalg m.v. Lokalefordelingsudvalget 
• Jf. KFU-sag pkt. 7 

Idrætspuljeudvalget  
• Evaluering af den nye puljestruktur i eftersomme-

ren, og evt. møde om fordeling af yderligere midler 
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi 

• Jf. KFU-sag pkt. 9 
IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 8: 

• Orienteringen blev godkendt 
9. Kommende møder: • Mødedatoer for 2018 fremgår af nedenstående 



oversigt 
IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 9: 

• Ifm. fællesmødet med FR afholder IR et formøde 
startende kl.17. Fællesmøde ca. kl. 18.30  

Aktiviteter i 2018 Dato Kl. Afbud 
IR/FR Fællesmøde i august 20. aug. Kl. 17:00 Peter Roslev 
IR i oktober i Hundige Boldklub 1.okt. Kl. 17:00  
IR i november 14. nov. Kl. 17:00  
10. Eventuelt • Indstilling til deltagelse ved IFS ifm. VM i sejlads i 

Aarhus 
• Orientering om møde med Greve Karate vedr. 

sammenhæng mellem eliteudøvernes sport og sko-
legang. Har dannet baggrund for udarbejdelse af et 
oplæg, som efter sommerferien i første omgang 
præsenteres for de øvrige eliteidrætsforeninger. 

11. Godkendelse af  
Referat 

• Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater 
godkendes som afslutning på hvert Idrætsrådsmø-
de. 

IR´s beslutning den 11.06.2018, punkt 11: 
• Referatet blev godkendt 

Mødet hævet kl. 21.00 

Foreløbige punkter på Idrætsrådsmødet 20. august 
1. Godkendelse af dagsordenen •  
2. Evaluering af den nye puljestruktur •  
3. Revision af Idrætsrådets kommisso-

rium Forretningsorden og valgpro-
cedure 

•  

4. Udbetaling af tilskud  • Oplæg til en fremtidig og mere smidig proces 
5. Overførselsregler for idræts- og 

fritidspuljerne 
• Revideret model udarbejdes med henblik på præsenta-

tion på IR-mødet. 
6. Indstillinger/beslutninger fra politi-

ske udvalg 
•  

7. Orienteringspunkter •  
8. Rapportering fra udvalg m.v. Lokalefordelingsudvalget 

Idrætspuljeudvalget 
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi 

9. Kommende møder •  
10. Eventuelt •  
11. Godkendelse af referat •  
 


