
Referat 

Emne: Idrætsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 20. august 2018 17.00 – 18.15 Greve Idræts Center, Klublokalet 2.sal 
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, Jan Funk Nielsen, GK, Morten Wagner Reynhard, IFS, 
Lina Johansen, IFS og Peter Jul Lange, IFS 

Deltagere: Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Johnny Fussing, Pauli Christensen, Brian Hemmingsen, 
Jeanette Strøm, Ronni Nielsen, Olaf Stolborg, Anne Marie Lyduch, KFU, Jan Funk Niel-
sen, GK, Morten Wagner Reynhard, IFS, Lina Johansen, IFS og Peter Jul Lange, IFS 

Afbud fra: Peter Roslev, John T. Olsen, Hans Barlach 
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; lina@ifs-greve.dk; 
jess@greve.dk; sorenpirmo@gmail.com; jsho@greve.dk; tmk@greve.dk; jfn@greve.dk  

Sagsbehandler: Peter Jul Lange 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsordenen IR´s beslutning den 20.08.2018, punkt 1: 

• I supplering til pkt. 4 skal IR udpege repræsentanter til 
udvalg vedr. revision af Greveordningen 

• Godkendt 
2. Evaluering af den nye pulje-

struktur samt kriterier for 
idrætspuljen 2019 

• På baggrund af drøftelser på idrætspuljeudvalgsmødet 
den 16. aug. blev det besluttet, at der skal ske en revisi-
on af retningslinjerne omkring inhabilitet. 

• I forbindelse med drøftelser omkring uforbrugte pulje-
midler besluttede udvalget, at behandlingen af alle de 
nye ansøgninger fremrykkes til medio november, såle-
des de behandles på baggrund af det i budgettet afsatte 
beløb til puljerne for det kommende år + uforbrugte 
midler. Nogle ansøgninger skal prioriteres ift. udbetaling 
i indeværende regnskabsår.   
Dette med henblik på at undgå, at puljemidlerne ikke 
”kommer ud at arbejde” ifm. de nye overførselsregler. 

• I forlængelse af ovenstående fastholdes start for ansøg-
ninger den 15. sep., mens deadline fremrykkes til primo 
nov. 

• IFS reviderer puljematerialet ift. kriterier, tidsplan m.v., 
således det er tilgængeligt primo september.   

IR´s beslutning den 20.08.2018, punkt 2: 
• Udvalgets beslutning blev godkendt  

3. Revision af Idrætsrådets  
kommissorium Forretningsor-
den og valgprocedure 

Følgende arbejdsspørgsmål blev drøftet ifm. kommissorieudval-
gets møde den 16. aug., og er til IR´s orientering:  

• Hvis målet er et råd/udvalg e.l. med politisk tæft, men 
derudover reelt arbejde og udvikling via stående udvalg 
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og/eller ad hoc grupper, kan et samlet råd/udvalg så ikke 
være et Folkeoplysningsudvalg, Et samlet Idræts- og Fri-
tidsråd, Idræts- & Fritidsunionens bestyrelse? 

• Er det hensigtsmæssigt, at vi både opererer med en 
Idræts- & Fritidsunion og henholdsvis et Idrætsråd og et 
Fritidsråd? Skaber det ikke for meget dobbeltkonfekt? 

• Ift. at sikre ledelse og drift af et professionelt sekretariat 
drøftes styrkelse af Idræts- & Fritidsunionens bestyrel-
sen  

• Unionens bestyrelse som garant for opfyldelse af Folke-
oplysningslovens §35 stk.2?  

• Brugerinddragelse af nuværende og andre/nye bruger-
grupper? Sikre en organisering hvor råds- eller udvalgs-
medlemmer beskæftiger sig med emner og sager inden 
for idræts- og fritidsområdet, som de finder interessant 
og relevant. 

• Medbestemmelse, valg eller ej til bestyrelse og arbejds-
udvalg?  

• Kompetencer til arbejdsudvalg 
• Med udgangspunkt i ovenstående arbejdsspørgsmål vil 

kommissorieudvalget kort uddybe de foreløbige tanker 
til IR´s orientering. Et mere konkret oplæg udarbejdes til 
og drøftes på IR-mødet den 30.okt.    

• I den forbindelse ønsker kommissorieudvalget IR´s man-
dat til i samarbejde med repræsentanter fra FR at arbej-
de videre med en mere oplæg til en mere forenklet or-
ganisering, som sikrer større, bredere og mere interes-
sant brugerinddragelse/-indflydelse. 

IR´s beslutning den 20.08.2018, punkt 3: 
• Kommissorieudvalget fik mandat til at arbejde videre 

med en forenklet organisering med mulighed for brede-
re brugerinddragelse   

4. Udbetaling af tilskud • Iht. beslutning fra IR-mødet den 11. juni: 
I forlængelse af redegørelse for dette års udbetalings-
proces, blev det godkendt, at en fremtidig og mere smi-
dig proces behandles på kvartalsevalueringsmøde mel-
lem IFU og GK den 20. juni. 

• Fra kvartalsevalueringsmødet 20/6-18: 
o Centraliseringen er et vilkår, så opgaver inden for 

K&F skal bestilles  
o Evaluering af ordning med ugentlig økonomimed-

arbejder i K&F. Giver god mening at ressourcer 
tilpasses således det passer med udbetalings-
tidspunkter. Nogle perioder kan der således væ-
re behov for at kunne trække mere på økonomi-
ressourcen. Dette bør prioriteres frem for faste 
tider og dage. 

o GK er i gang med en revision af praksis ift. leder- 
og lærertilskud 



o Udarbejdelse af årshjul for udbetalinger  
o Alle tilskud er nu udbetalt og oversigt vil blive 

præsenteret på næste KFU-møde 
IR´s beslutning den 20.08.2018, punkt 4: 

• Orienteringen omkring tilskudsudbetaling blev taget til 
efterretning. 

• Greveordningen er Greve Kommunes udmøntning af og 
supplement til Folkeoplysningsloven, f.eks. regler om-
kring medlemstilskud, lokaletilskud, Leder- og instruk-
tøruddannelse m.v. Ift. en revision blev Knud Høyer ud-
peget. 

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

beslutninger fra politiske ud-
valg 

• Sager på Kultur- & Fritidsudvalget 15.08 2018 
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 15.08.2018 er:  

• Pkt. 2: Tilsyn med foreninger - Den Arabiske Kulturelle 
Forening 
Administrationen har på baggrund af nye indrapporte-
ringer om mistænkelig adfærd holdt møde med Den 
Arabiske Kulturelle Forening den 30. maj 2018. Kultur- 
og Fritidsudvalget bliver orienteret om de restriktioner, 
der eventuelt skal iværksættes jf. kommunens retnings-
linjerne for Greve Kommunes opfyldelse af folkeoplys-
ningslovens regler. 
KFU beslutning: 
Anbefales med bemærkning om, at administrationen 
skal rette henvendelse til foreningen en sidste gang med 
ønske om at få medlemslister, og at der ellers vil blive 
indledt proces om at fratage foreningen medlemstilskud 
og retten til gratis kommunale lokaler. 
 

• Pkt. 6: Forslag til retningslinjer for udlån og udlejning af 
kommunale arealer og pladser 
Kommunen ejer en række grønne arealer og pladser, 
som kan anvendes til udlån og udlejning til arrangemen-
ter mv. For at sikre et ensartet og gennemsigtigt admini-
strationsgrundlag fremlægges forslag til retningslinjer 
for udlejning og udlån af kommunens grønne arealer og 
pladser til Byrådets godkendelse. Sagen er den 31. maj 
2018 behandlet i Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, 
hvor udvalget anbefalede indstillingen. Økonomiudval-
get valgte den 11. juni 2018 at sende sagen til behand-
ling i Kultur- og Fritidsudvalget, hvilket sker med denne 
sag. 
KFU beslutning: 
Sagen blev sendt tilbage til administrationen med ønske 
om, at det lovgivningsmæssige grundlag undersøges 
nærmere bl.a. via Danmarks Idrætsforbund. 
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• Pkt. 7: Fremtidige politikker 

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at tage administra-
tionens forslag om politikforenkling til efterretning, samt 
at lade administrationen udarbejde oplæg til drøftelser 
af kommende politikker i fagudvalgene. I indstillingen 
beskrives administrationens forslag til reduktion i antal-
let af politikker, samt forslag fra administrationen om, at 
arbejde videre med at overskueliggøre de interne admi-
nistrative retningslinjer. 
KFU beslutning: 
Administrationens indstillinger blev alle anbefalet. 
 

• Pkt. 8: Ny Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitik 
Det fremgår af Byrådets drøftelser fra mødet den 25. ju-
ni 2018, at der skal udarbejdes en ny Idræts-, Frivillig- og 
Kulturpolitik for Greve Kommune. I denne sag skal Kul-
tur- og Fritidsudvalget tage stilling til projektskitse og 
procesplan for udarbejdelse af den nye politik. 
KFU beslutning: 
Godkendt med bemærkning om, at Idræts- og FritidsSe-
kretariatet får opgaven med at forestå processen samt 
inddrage brugere mv. 
 

• Pkt. 11: Huskeliste og meddelelser fra administrationen 
2018 
Kunstgræsbanerne i Greve Kommune 
I forbindelse med Byrådets behandling af sag nr. 31 på 
mødet den 25. juni 2018, Udbedring af kunstgræsbanen 
i Tune, ønskede Byrådet en status til Kultur- og Fritids-
udvalget om tilstanden af de øvrige kunstgræsbaner i 
kommunen. Administrationen giver en status på mødet. 
 
Idræts- og FritidsSekretariatet – status på igangværen-
de tiltag 
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. september 
2017 ønskede udvalget en kvartalsvis orientering, så ud-
valget får en mere systematisk orientering om Idræts- og 
FritidsSekretariatets igangværende tiltag. Status fra 
Idræts- og FritidsSekretariatet pr. 12. juni 2018 er ved-
lagt som bilag. 
 
Grevestafetten 2018 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. maj 2017 at 
yde et tilskud på 75.000 kr. som underskudsdækning og 
til opstartsudgifter i forbindelse med afholdelsen af Gre-
vestafetten. Stafetten blev afholdt den 24. maj med 215 
løbere og gående fordelt på stafethold á 5 personer. 
Regnskabet for Grevestafetten viser et overskud på ca. 



17.000 kr., som vil indgå i startkapitalen for Grevestafet-
ten 2019. 
 
Greve Awards 2018 
På vegne af Greve Kommune arrangerede Idræts- og Fri-
tidsSekretariatet det nyt hædringsarrangement Greve 
Awards, som blev holdt den 23. maj 2018 i Portalen. 
Formålet med Greve Awards er anerkendelse af idræts- 
og fritidslivet i Greve Kommune, bl.a. gennem uddeling 
af 6 hovedpriser. Med deltagelse af lidt over 200 for-
eningsledere, udøvere og øvrige gæster dannede Porta-
len en flot ramme for arrangement. Regnskabet for Gre-
ve Awards 2018 viser et lille underskud på 865 kr., der 
finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede 
budgetramme. 
KFU beslutning: 
Kunstgræsbanerne i Greve Kommune 
Administrationen orienterede nærmere om situationen 
på mødet, og banerne vil blive vurderet af en ekspert i 
uge 38.  
Kultur- og Fritidsudvalget anmoder administrationen om 
at udarbejde sag om udbedring af kunstgræsbanen i 
Karlslunde, som forelægges Økonomiudvalget den 27. 
august 2018.   
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

Sager på Bygnings-, Teknik- & Miljøudvalget 16.08 2018 
Af særlig interesse på BTM-mødet den 16.08.2018 er: 

• Pkt. 10: Møllehaven 1 F - Dispensation til legeplads 
Center for Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning 
om dispensation fra bestemmelserne i lokalplan 14.03, 
Bevarende lokalplan for Karlslunde landsby for arealet 
Møllehaven 1 F, matr. nr. 20 bp Karlslunde By, Karlslun-
de. Der ønskes dispensation fra lokalplanens anvendel-
sesbestemmelser, idet området er udlagt til offentligt 
formål, pensionistboliger. En del af området ønskes an-
vendt som legeplads. Sagen blev udsat på udvalgets mø-
de den 3. maj 2018, idet udvalget ønskede yderligere op-
lysninger. 
BTMU beslutning: 
Indstillingerne blev ikke anbefalet 
 

• Pkt. 15: Anlægsprojekter - konsekvenser ved opbrems-
ning 
I forbindelse med behandling af ”Samlesag – opfølgning 
på budgetopfølgning 1, 2018” besluttede Byrådet den 
25. juni 2018 at oversende en række anlægsforslag til 
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget med henblik på en 
vurdering af konsekvenser ved opbremsning af projek-



terne i indeværende år. Med denne sag forelægges ad-
ministrationens vurdering heraf samt forslag til om-
disponering midler fra en række anlægsprojekter. 
BTMU beslutning: 
Indstillingerne blev anbefales efter afstemning. 
 

• Pkt. 16: Overskridelse af budget på Mosede+ 
Med støtte fra Realdania, Danmarks Idrætsforbund (DIF) 
og Lokale- og Anlægsfonden er der på Mosedeskolen i 
regi af projektet ”Mosede+” udviklet til et aktivt miljø, 
der inddrager bevægelse i hverdagen og i undervisnin-
gen jf. idégrundlaget i den nye skolereform. Der har vist 
sig at være store uforudseelige udgifter i forbindelse 
med etableringen, hvilket har medført en budgetover-
skridelse på 1,62 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget er tid-
ligere blevet orienteret med anlægsstatus pr. 31. juli 
2017, ligesom en forventet overskridelse er indarbejdet i 
forbindelse med Budgetopfølgning 1, 2018. Med denne 
sag redegøres for budgetoverskridelsen. 
BTMU beslutning: 
Orienteringen blev taget til efterretning samt anbefalet, 
at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Mosedeskolen+ 
på 1,62 mio. kr., finansieres ved omdisponering inden 
for anlægsrammen jf. sagen ”Anlægsprojekter – konse-
kvenser ved opbremsning”. 

IR´s beslutning den 20.08.2018, punkt 6: 
• Ift. det videre arbejde i relation til KFU-sag pkt. 6 skal GIC 

inddrages i processen. Særligt i spørgsmålet om, hvad 
der betegnes som kommerciel aktivitet og hvorledes 
man skal forholde sig hertil. 

• Orienteringen blev taget til efterretning 
Meddelelser og orientering 

7. Orienteringspunkter Idræts- & FritidsUnionen (IFU) of Sekretariatet (IFS) 
a) Behandles som første dagsordenpunkt ifm. fællesmødet 

med FR 
IR´s beslutning den 20.08.2018, punkt 7: 

• Godkendt  
8. Rapportering fra udvalg m.v. Lokalefordelingsudvalget 

• Blev ikke behandlet på mødet 
Idrætspuljeudvalget  

• Jf. dagsordenen pkt. 2 
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi 

• Behandles som punkt på dagsordenen ifm. fællesmødet 
med FR 

IR´s beslutning den 20.08.2018, punkt 8: 
• Godkendt 

9. Kommende møder: • Mødedatoer for 2018 fremgår af nedenstående oversigt 
IR´s beslutning den 20.08.2018, punkt 9: 

• Af hensyn til det videre arbejde med kommissoriet og 



facilitetsstrategien blev det besluttet, at næste IR-møde 
afholdes den 30. oktober. 

• I forlængelse heraf aflyses møderne den 1. okt. og 14. 
nov. 

Aktiviteter i 2018 Dato Kl. Afbud 
IR i oktober 30. okt. Kl. 17:00  
10. Eventuelt • Intet under eventuelt 
11. Godkendelse af  

Referat 
• Iht. IR´s Forretningsorden §5 stk 5 skal referater god-

kendes som afslutning på hvert Idrætsrådsmøde. 
IR´s beslutning den 20.08.2018, punkt 11: 

• Referatet blev godkendt 
Mødet hævet kl. 18.15 

Foreløbige punkter på Idrætsrådsmødet 30. oktober 
1. Godkendelse af dagsordenen •  
2. Oplæg til IR/FR reorganisering  •  
3. Facilitetsstrategien •  
4. Status på fondsansøgninger •  
5. Indstillinger/beslutninger fra politi-

ske udvalg 
•  

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

Idrætspuljeudvalget 
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi 

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


