
Referat 

Emne: Idrætsrådsmøde 
Dato, tid og sted: 20. møde 2019 16.30 – 18.10 Greve Borgerhus, Foredragssalen i stuen 
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, Jari Due Jessen, KFU, Tabita Sonne-Dalsø, GK, Morten Wagner Reynhard, 
IFS, og Peter Jul Lange, IFS 

Deltagere: Knud Høyer, Jørgen Nielsen, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jeanette Strøm, Ronni 
Nielsen, Hans Barlach, Anne Marie Lyduch, Morten Wagner Reynhard og  
Peter Jul Lange 

Afbud fra: Brian Hemmingsen, Olaf Stolborg, Jari Due Jessen, Johnny Fussing 
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; 
jdj@greve.dk; amly@greve.dk; morten@ifs-greve.dk; lina@ifs-greve.dk; 
jess@greve.dk; esol@greve.dk; jsho@greve.dk; tmk@greve.dk; tsl@greve.dk   

Sagsbehandler: Peter Jul Lange 
 

 Dagsorden Beslutningsreferat 
1. Godkendelse af dagsordenen IR´s beslutning den 20.03.2019, punkt 1: 

• Godkendt 
2. Idrætsrådets kommissorium og 

forretningsorden 
• Formandskabet indstiller, at Idrætsrådet en sidste 

gang drøfter udspillet til et revideret kommissorium 
og forretningsorden, som skal til endelig beslutning 
på rådsmødet den 7. maj. 

• Idrætsrådets kommissorium vil sammen med en re-
vision af Fritidsrådets kommissorium blive behand-
let på KFU-mødet i august. 

IR´s beslutning den 20.03.2019, punkt 2: 
• Rettelser og tilføjelser er noteret i udkastene til IR´s 

kommissorium og forretningsorden, som redigeres 
frem til mødet den 7. maj. 

• Kommissorier for Idrætsrådet og Fritidsrådet be-
handles endeligt på fællesmødet i august. Herefter 
fremlæggelse kommissorierne til godkendelse i KFU 
på førstkommende møde.  

3. Udbud af idrætsaktiviteter 
 

• Kort principiel drøftelse af om, og i givet fald hvor-
ledes og i hvilket omfang Idrætsrådet skal arbejde 
for øget udbud af nye og flere idrætsaktiviteter i 
Greve Kommune. (Skal motiveres yderligere af 
Ronni) 

• Det kan besluttes, at nedsætte en arbejdsgruppe 
med interesserede, som udarbejder et beslutnings-
forslag til et IR-møde efter sommerferien. 

IR´s beslutning den 20.03.2019, punkt 3: 
•  Udskydes til næste møde 
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4. Ansøgning om godkendelse som 
folkeoplysende forening 
 

• Foreningen Greve Takemusu Aikido Dojo ansøger 
om at blive godkendt som folkeoplysende forening i 
Greve Kommune. 

• Administrationen i Greve Kommune vil på baggrund 
af det indsendte materiale indstille, at foreningen 
Greve Takemusu Aikido Dojo godkendes som folke-
oplysende forening. 

• For at godkendelse kan træde i kraft er det dog en 
forudsætning, at en række forhold i foreningens 
vedtægter justeres en smule. Dette fremgår nær-
mere af vedlagte bilag. Med dagsorden følger des-
uden referatet fra foreningens stiftende generalfor-
samling og vedtægterne. 

• Det skal besluttes om foreningen kan indstilles til 
godkendelse som folkeoplysende forening.  

IR´s beslutning den 20.03.2019, punkt 4: 
• Såfremt ovenstående punkter imødekommes vil IR 

indstille foreningen til godkendelse som folkeoply-
sende forening 

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 udvalg 
Sager på Kultur- & Fritidsudvalget 26.02 2019 
Af særlig interesse fra KFU-mødet den 26.02.2019 er:  

• Pkt. 2 Udkast til Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 
2019-2022 Facilitetsstrategien 2019-22 for idræts- 
og fritidsfaciliteter i Greve Kommune 
Kultur- og Fritidsudvalget skulle i sagen komme 
med bemærkninger, input og ændringer til første 
udkast af Idræts-, Frivillig- &Kulturpolitikken 2019-
2022. På baggrund heraf er udkastet sendt i høring. 
I høringsprocessen har det været muligt for alle in-
teresserede at drøfte politikken på et dialogmøde 
den 27. februar 2019 på Greve Bibliotek. 
KFU beslutning: 
Udvalget godkendte at udkastet til politikken kunne 
sendes i høring. 

 
• Pkt. 3 Budget 2020-23 - Potentialekatalog og hø-

ringsproces 
I sagen forelægges potentialekatalog til inspiration 
omkring arbejdet med budget 2020-2023, samt 
drøftelse af fagudvalgenes ønsker til høringsproces 
med interessenter for budget 2020-2023 i perioden 
2.-13. september 2019. 
KFU beslutning: 
Udvalget opfordrede til, at de forskellige råd og be-
styrelser under Kultur- og Fritid har et drøftelses-
punkt om budgettet på deres dagsordener inden 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=meetings&CommeteeId=6&year=2018
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sommerferien. KFU vil være repræsenteret ved 
møderne. 
Desuden planlægges et møde mellem den 2. og 13. 
september med høring af forskellige interessenter 
på Kultur- og Fritidsområdet. 

 
Af særlig interesse til KFU-mødet den 26.03.2019 er:  
(i henhold til den foreløbige sagsstyringsliste) 

• Greve Awards 2019 – Hædringsarrangement for 
idræts- og fritidslivet. 

• Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken til godkendelse 
• Indstilling fra administrationen (efter høring i ar-

bejdsgruppen vedr. Greveordningen) fsva. budget-
vedtagelserne om besparelser på lokaletilskud og 
reduktion af puljen til tilskud til lære-
re/ledere/trænere om kursusstøtte  

IR´s beslutning den 20.03.2019, punkt 5: 
• Orienteringen taget til efterretning 

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

a) Grevestafetten 2019 
b) Greve Awards 2019 
c) Fondsmidler fra Friluftsrådet til Olsbækkilen 
d) Status 1. kvartal 2019 for IFS-opgaver (følger som 

bilag) 
e) Drøftelser med GK om revision af samarbejdsafta-

len med IFU i anledning af den nye politik og nye 
indsatser 

IR´s beslutning den 20.03.2019, punkt 6: 
• Orienteringen taget til efterretning 

7. Rapportering fra udvalg m.v. Lokalefordelingsudvalget 
• Ronni Nielsen valgt som ny formand for udvalget. 
• Udvalget er færdige med arbejdet omkring en ny to 

årig fordeling 
• Orientering om det nye foreningssystem Winkas: 

o Foreningsportalens navn – AKTIV GREVE 
o Det vurderes fortsat muligt at overholde 

deadlines, så foreningerne får tilskud inden 
sommerferien 

o Ift. medlemstilskud forventes det, at man 
kan trække oplysninger indtastet via CFR 

o Selve bookingdelen ventes at går i luften ef-
ter sommerferien 

Idrætspuljeudvalget  
• Idrætsrådet skal drøfte om prioritering af indsatser 

under den nye politik skal indgå i puljekriterierne 
• En revision af puljekriterierne skal vedtages på IR´s 

møde den 7. maj 
Facilitetsområdet – status på facilitetsstrategi 



• Fælles drøftelse med FR om facilitetsudvalget ifm. 
IFU´s repræsentantskabsmøde 

Arbejdsgruppen for revision af Greveordningen:  
• Se pkt. 6e 

IR´s beslutning den 20.03.2019, punkt 7: 
• Savner evaluering af processen omkring idrætspul-

jen for 2019 
• Facilitetsudvalg nedsættelse i forlængelse af arbej-

det med rådenes kommissorier 
• Øvrige punkter blev taget til efterretning 

8. Kommende møder: • Idrætsrådet skal fastlægge mødedatoer i uge 35 og 
i uge 40  

IR´s beslutning den 20.03.2019, punkt 8: 
• 29. august 
• 2. oktober 
• 12. december  

Aktiviteter i 2019 Dato Kl. Afbud 
IR-møde – inkl. budgetdialogmøde med KFU, 
spisning kl. ca. 18, og derefter starter IRs møde. 

7. maj Kl. 17.00  

IR-møde/fællesmøde med FR uge 35 (Hørings-
frist til budget 2020-2022 er i år 2.9.-13.9.) 

Uge 35 29/8 Kl. 17.00 Knud Høyer er i ud-
landet fra 2.9.- 15.9. 

IR-møde uge 40 (Byrådets 2. beh. af budget 
7/10) 

Uge 40 Kl. 17.00  

IR/FR fælles års-/juleafslutning 12. dec. Kl. 16.30  
9. Eventuelt • Intet under eventuelt  
10. Godkendelse af  

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

godkendes som afslutning på hvert Idrætsrådsmø-
de. 

IR´s beslutning den 20.03.2019, punkt 10: 
• Referatet godkendt 

Mødet hævet kl. 18.10 

 


