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Idrætsrådet 
 

Referat  
29.01.2015  i GIC 

18.30 - 20.30 

(Forplejning 17.45 - 18.30) 

Medlemmer: 

Knud Høyer, formand 
Ole Nielsen, næstformand 
Jørgen Nielsen 
Mette Bech Thomsen 
Peter Roslev  
Sven Edelmann 
Finn Hansen 
Michael Stoltenberg 
Sven-Erik Hørmann 
Helen Kehler 
 

Ikke til stede: 
 
 
Til stede fra administrationen: 
 Thomas Bach 
 Morten Wagner Reynhard  
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1. Godkendelse af referat af mødet den 19.11.2014 og 09.12.2014 
 Referatet er sendt ud den 27.11.2014 og 16.12.2014. 

      IRs beslutning den 29.01.2015, punkt 1: 
            Begge referater blev godkendt 
             

2. Godkendelse af dagsordenen 
 IR´s beslutning den 29.01.2015, punkt 2: 
 Godkendt 

 
3. Tune IF´s andet medlem af IR 
 Tune IF har udpeget Finn Hansen. 
 IR´s beslutning den 29.01.2015, punkt 3: 
      Formanden bød Finn Hansen velkommen 
 
4.  Kommissorium for IR 

På det konstituerende møde den 09.12.2014 blev det vedtaget alene at foretage en teknisk 
rettelse gående på at slette facilitetsudvalget, da det ikke eksisterer mere. Øvrige drøftede 
mulige ændringer omkring politisk deltagelse, udvalgsantal og -sammensætning skulle  alene 
foretages over forretningsordenen. Spørgsmålet om udvalgssammensætning kan drøftes på 
dette møde, da Tune IF´s anden repræsentant nu er udpeget. Som ønsket af IR er formand-
skabet i dialog med administrationen omkring godkendelsesproceduren af idrætsforeninger. 
Der er rettet henvendelse til KFU´s formand om spørgsmålet om politisk deltagelse i IR. Sa-
gen behandles først i KFU den 03.02. 2015. 

 IR´s beslutning den 29.01.2015, punkt 4: 
Svend Edelmann fra Tune IF ønskede ført til referat, at han ønskede at nedsætte et facilitets-
udvalg under Idrætsrådet. Dette var der ikke enighed omkring eftersom udvalget, herunder 
varetagelse af opgaver mv., har været drøftet i 2013, og hvor det blev besluttet at Idrætsrå-
dets formandskab varetog dette arbejde fremadrettet i stedet for et facilitetsudvalg. Lokale-
fordelingsudvalget tager sig i dag af standarden af de kommunale lokaler, som anvises til ak-
tiviteter, og eventuel påtalen heraf. 
 
Kommissorium for IR er til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 03.02.2015 i 
forbindelse med IR´s forslag om KFU-deltagelse i IR´s møder. Derefter vil sagen komme til 
politisk behandling i Byrådet for en endelig politisk godkendelse. 

  
  5.  Forretningsorden for IR 
 Jf. ovenfor i punkt 4 drøftes forretningsordenen igen. Beskrivelse af ansvar og rollefordeling 
 for IR´s interessevaretagelse af facilitetsområdet lægges ved med henvisning til afsnittet om 
 evaluering side 2. 
 IR´s beslutning den 29.01.2015, punkt 5: 
 Formandskabet udarbejder forslag til revideret forretningsorden til næste møde bl.a. som 

følge af ændring af udvalgsantallet.  
   Beskrivelsen af ansvar og rollefordeling for facilitetsområdet ændres ikke indtil videre. 
 Administrationen tager dialog med Team Danmark omkring udpegning af idrætsekspert til 

ift. Elite – og talentpuljen.. Derudover tager administrationen dialog med direktionen om-
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kring varetagelse af udpegning af person på chefniveau til at indgå i samme gruppe til elite-
talentpuljen. Derudover tager administrationen en dialog med direktionen omkring hvilken 
person som fremover varetager Centercheffunktionen og direktørfunktionen i den nye orga-
nisering i Greve Kommune. 

 6.  Udpegning af medlemmer til udvalg og arbejdsgrupper: 

             Lokalefordelingsudvalget 
             Elite- og talentpulje 
             Breddepulje 
             Grevepulje  
             Fortsættende arbejdsgruppe vedrørende styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og 

 GK på basis af KFUs beslutninger den 25.11.2014  
  Greve Lokalråd 
  IRs beslutning den 29.01.2015, punkt 6: 
  Idrætsrådet valgte følgende til de forskellige udvalg m.v. 
             Lokalefordelingsudvalget – Jørgen Nielsen (formandskandidat), Jan Holmberg, Knud Høy-
  er (+ 2 fra Fritidsrådet) 
             Elite- og talentpulje – Helen Kehler, (IR´s formand valgt på forhånd (formandskandidat) 
             Breddepulje – Michael Stoltenberg (formand udpeget af IR), Sven Edelmann, Sven-Erik 
  Hørmann, Mette Bech Thomsen 
             Grevepulje – Peter Roslev (formandskandidat), Finn Hansen, (+ 2 fra Fritidsrådet) 

               Arbejdsgruppen vedrørende styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve   
Kommune - fortsat Knud Høyer, Sven Edelmann, Peter Roslev, Jørgen Nielsen og Ole Niel-
sen 
 Greve Lokalråd - Jørgen Britz 

  
Derudover tilkendegav Svend Edelmann, at han ønskede en proces med et møde inden for-
mændene til de respektive puljeudvalg blev endelig indstillet. 
 

  7.   Mødeplan for 2015 

Mødeplanen for IR i 2015 blev udsat den 09.12.2014 til beslutning på dette møde. Forslag til 
mødeplan med IRs møder i 2015 vist med rødt lægges ved. 

IR`s beslutning den 29.01.2015, punkt 7: 

Godkendt med justeringer. Revideret mødeplan sendes til IR  

8. Styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune 

 Sagen er refereret under punkt 9, sag nr. 6. Sagen har efterfølgende været behandlet i øko-
nomi- og planudvalget samt byrådet (08.12 og 15.12). Økonomi- og planudvalget anbefale-
de og byrådet godkendte indstillingen fra KFU. 

 Arbejdsgruppen har efterfølgende holdt møde den 11.01.2015. Notat fra dette møde lægges 
ved til videre behandling i IR. 

 IR´s beslutning den 29.01.2015, punkt 8: 

 Med udgangspunkt i referatet af arbejdsgruppens møde: 

 Indsatsområdet 1. Etablering af Idræts- og Fritidssekretariat. 
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Peter Roslev, Knud Høyer, Jørgen Nielsen og Ole Nielsen arbejder videre med projektet, herunder 
konkretisering af hvilken opgaveportefølje som kan varetages af et idræts – og fritidssekretariat som 
ikke er myndighedsopgaver. De øvrige medlemmer af IR må gerne bidrage til opgaven. Administra-
tionen fremsender en liste over myndighedsopgaver til gruppen nævnt ovenfor. Oplægget skal be-
handles på IR-mødet den 23.02.2015 og hovedarbejdsgruppens møde den 16.03.2015. 

IR bekræftede tidligere indstilling om, at idræts- og fritidsområdet forankres i den kommunale orga-
nisation i direkte tilknytning til direktøren med ansvar for børn-. unge- og skoleområdet. 

Indsatsområde 2. Kommunale faciliteter  

Taget til efterretning, at staben for idræt og fritid går i dialog med Center for Teknik og Miljø/
 Ejendomscentret om tilgængelighed af tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner på de 
 kommunale faciliteter. Status forelægges IR på mødet den 23.02.2015. 

Indsatsområde 3. Kommunikation mellem kommune, Idrætsråd, Fritidsråd og  
foreninger 

 
Arbejdsgruppens forslag om temamøde for foreningslivet i april 2015 og budgetprocedure 
m.v. blev godkendt 
. 

Indsatsområder 4. Forenkling af puljer og tilskud 

Arbejdsgruppens meddelelse om informationsmøder den 2. og 4. februar 2015 blev taget til 
efterretning.  

Indsatsområdet 5. Anerkendelse af frivillige 

Idrætsrådet drøftede de to forslag, der var kommet frem. Lederfest sammen med Medaljece-
remoni, eller Medaljeceremoni i de enkelte klubber. Samlet arrangement kunne f.eks. foregå 
i Portalen. Sagen drøftes videre i IR og arbejdsgruppen. Idrætsrådet blev orienteret af admi-
nistrationen om, at Fritidsrådet ikke ønsker at sammenlægge Lederfesten og Medaljecere-
monien til et arrangement. 

Idrætsrådet og administrationen arbejder videre med hvilke typer af præmier/gaver som de 
forskellige udøvere kan modtage for deres præstationer. 

Indsatsområde 6. Partnerskaber 

Arbejdsgruppens orientering om status m.v. på partnerskaber blev taget til efterretning. 

Fra arbejdsgruppen/IR deltager man gerne i en gruppe eller lignende, der kan evaluere og 
udvikle nye partnerskaber med skolerne. I den forbindelse meldte Sven Edelmann sig og vil 
gerne udarbejde et oplæg omkring partnerskaber til idrætsrådsmødet efter martsmødet i IR. 

  

     9.   Referat af KFU-mødet den 25.11.2014 

  Sag nr. 2: Budgetstyring december 2014 

  Center for Byråd & Økonomi indstiller, 
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 1.      at orienteringen i Økonomi- og Aktivitetsrapport 2/2014 for udvalgets område tages til 
 efterretning 

  2.      at tilkendegive bevilling af ansøgte driftsoverførsler mellem 2014 og 2015 for netto 2,030 
 mio. kr. på udvalgets område 

  3.      at tage Anlægsrapport 3 pr. 31. oktober 2014 til efterretning 
  4.      at tilkendegive bevilling af anlægsoverførsler på 2,020 mio. kr. mellem 2014 og 2015 på 

 udvalgets område 
  5.      at endelige drifts- og anlægsoverførsler afventer regnskabsafslutningen. 
  KFU-beslutning: 
 Ikke til stede: Gert Poul Christensen (O) 

 1. - 5. Anbefales. 
 
  Sag nr. 6: Drøftelse af handleplan for et styrket samarbejde mellem idræts- og fritidsli

 vet og Greve Kommune 
   
  Center for Borgerservice & Fritid indstiller,  

  1.      at handleplanen for styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune 
 drøftes 

  2.      at administrationen, i første kvartal 2015, arbejder videre med at uddybe, belyse og vurde
 re de foreslåede indsatser med henblik på en politisk stillingtagen til initiativerne 

  3.      at administrationen, i forlængelse af dette arbejde, stiller forslag til idrætsområdets orga-
 nisatoriske placering i den justerede administrative organisation for Greve Kommune 

  4.      at den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter i 2015 med henblik på, i samarbejde med admini-
 strationen, at konkretisere og belyse indsatserne. 

  KFU-beslutning: 
  
 1. Handleplanen blev drøftet 
 2. - 3. Anbefales 
 4. Anbefales med den tilføjelse, at arbejdsgruppen udvides med yderligere to repræsentanter 
 fra Fritidsrådet. 
   
 Bemærkninger fra Idrætsrådet og Fritidsrådet til Kultur- og Fritidsudvalgets møde er vedlagt 
 som bilag. 
 
 Sag nr. 7: Godkendelse af ny model for tilskud til idræts- og fritidsområdet 
 Center for Borgerservice & Fritid indstiller, at forslag til ny model for tilskud til idræts- og 
 fritidsområdet i Greve Kommune godkendes. 

 KFU-beslutning: 

 Modellen for tilskud til idræts- og fritidsområdet anbefales med følgende tilføjelser: 

  a)      at breddeidrætspuljen og Grevepuljen kan søges én gang årligt 
  b)      at den nye model for tilskud evalueres ved udgangen af 2015 
  c)      at formålet med Grevepuljen omformuleres til: ”at støtte udviklingstiltag inden for folke

 oplysningsområdet samt fremme deltagelsen i idræts- og fritidslivet for udsatte grupper, her
 under borgere med handicap. Der kan i særlige tilfælde gives støtte til materialer, der er en 
 forudsætning for en sikker udøvelse af aktiviteten i foreningen” 

  d)      at handicaptilskud udbetales som 2 x medlemstilskud for alle foreningsmedlemmer, som 
 er handicappede i forhold til den aktivitet, de skal dyrke. Der er stadig mulighed for at søge til 
 aktiviteter for handicappede i Grevepuljen. 

  
 Bemærkninger fra Idrætsrådet og Fritidsrådet til Kultur- og Fritidsudvalgets møde er vedlagt 
 som bilag. 
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 Sag nr. 8: Godkendelse af model for støtte til talent- og eliteidræt i Greve Kommune 

 Center for Borgerservice & Fritid indstiller,   

  1.      at modellen for talent- og elitestøtte godkendes herunder, at der etableres en faglig eks-
 pertgruppe jf. punkt 4)  

  2.      at tidsplanen for implementering af modellen for talent- og elitestøtte godkendes. 
  KFU-beslutning: 
   
 1.  Modellen for talent- og elitestøtte anbefales, herunder  

  a)      at der etableres et Eliteidrætsudvalg med to repræsentanter fra Idrætsrådet (formanden og 
 1 repræsentant, der udpeges af rådet), 1 ekstern eliteekspert og 1 repræsentant fra administra
 tionen på chefniveau. 
 Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jette Andersen (A) anbefaler, at Idrætsrådet selv udpeger rå
 dets to repræsentanter 

  
  b)      at den nye model for støtte evalueres ved udgangen af 2015 

   
  2.      Anbefales. 
  
 Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, til Økonomi- og Planudvalgets møde, et revideret oplæg til 
 talent- og elitestøtte, hvor kravene beskrives mere lempeligt. 
   
 Bemærkninger fra Idrætsrådet til Kultur- og Fritidsudvalgets møde er vedlagt som bilag 
 
 Sag nr. 9: Budgetudmøntning 2015 - 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område 
 Center for Borgerservice & Fritid indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 KFU-beslutning: 

 Orienteringen blev taget til efterretning 

 IRs beslutning den 29.01.2015, punkt 9: 

 Sag nr. 2: t.t.e 

 Sag nr. 6: t.t.e 

 Sag nr. 7: t.t.e 

 Sag nr. 8: t.t.e 

 Sag nr. 9: t.t.e  

  
 
    10.    Referat af KFU-mødet den 06.01.2015  

Sag nr. 6: Samarbejder mellem skolerne og idræts- og fritidsforeninger i Greve 
 Kommune 
 Staben for Idræt & Fritid indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

  KFU-beslutning: 

  Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Gert Poul Christensen (O) 

 Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
  IRs beslutning den 29.01.2015, punkt 10: 
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  Sag nr. 6: t.t.e 

 

    11.      KFU´s dagsorden den 03.02.2015, herunder Idrætsrådets beslutning om indstillinger 
til KFU i anledning af sagsfremstilling og/eller administrationens indstilling i de kon-
krete sager på idrættens område: 

  http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx 

 IRs beslutning den 29.01.2015, punkt 11: 
  Administrationen orienterede om sag om tilskud til handicappede. IR var ikke  
 enig i den foreslåede ordning med underskrift fra den enkelte person som forudsætning 
 for udbetaling af tilskud. Rådet kunne ikke godkende det forslag, som administrationen ind
 stillede til KFU – hverken i beskrevet indhold eller den økonomiske ramme for medlemstil-
 skuddet. 
  
12. Meddelelser/gensidig orientering 
  Idrætsrådet får tilsendt lokalefordelingsreglerne, således at de er opmærksomme på disse. 
 
 
13. Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.:  
 Intet nyt specielt fra udvalgene. Stor del be-    
 handlet under tidligere punkter på dagsorde-    
 nen 
 
 a. Lokalefordelingsudvalget: 
 
 b. Medaljeceremoni-/lederfestudvalget: 
  
 c. Idrætspuljeudvalget: 
 
 d: Handicapområdet: 
 
 e: Facilitetsområdet: 
   

    14.   Sager på vej til Idrætsrådets dagsorden 

a. Næste møde: 23.02.2015 i Karlslunde-Hallerne, mødestart 18.30, forplejning inden. 
 
15.   Eventuelt 
 
Mødet hævet 21.30 
 

http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx
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