
Fællesmøde mellem 
Idrætsrådet og Fritidsrådet 
 

REFERAT 
19.08.2015 på Jenners Seaside, Mosede Havn, Havnevej 20, 2670 Greve 

(Forplejning 18.00 - 19.00) 

Mødet foregår i Greve Roklubs lokaler som er beliggende ved siden af Jenners Seaside på Mosede 
Havn 

 

Idrætsrådets medlemmer: 

Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget 
Ole Nielsen, næstformand 
Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget 
Robert Kristiansen 
Peter Roslev, formand for grevepuljen 
Sven Edelmann 
Finn Hansen 
Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget 
Sven-Erik Hørmann 
Helen Kehler 
Anne Marie Lyduch, KFU 
Jette Andersen, KFU 
 

Ikke til stede: 
Jørgen Nielsen (afbud) 
Helen Kehler (afbud) 
Michael Stoltenberg (afbud) 
Finn Hansen (afbud) 
 
 
 



 
 

Fritidsrådets medlemmer: 
 

Søren Pirmo, formand Fritidsrådet  
Ernst Seiling Olsen, næstformand for Fritidsrådet, BUS  
Steen Mærkelund – BUS  
Thomas Husted – aftenskoler  
Arne Ipsen – aftenskoler 
Jørgen Winther – Fritidsforeninger 
Dan Petersen – Fritidsforeninger 
Palle Steentoft – Handicaporganisationerne  
Per Lund Sørensen – KFU 
Brigitte Klintskov Jerkel – KFU 

 

Ikke til stede: 
Steen Mærkelund – BUS (afbud) 
Jørgen Winther – Fritidsforeninger (afbud) 

 

Til stede fra administrationen: 
Jakob Thune  
Morten Wagner Reynhard  
Jannie Stibolt Holmgaard 
Henrik Christensen 
Eva Rothenberg 

 

 
 
 

1. Velkomst ved Greve Roklub 
Greve Roklub bød velkommen i deres foreningslokale og fortalte om deres forening, historie og 
hvilke udfordringer de har. 
 

 
2. Handleplaner for idræts- og fritidspolitikken 
      Beslutning den 19.08.2015, punkt 2: 

Administrationen ved Eva Rothenberg præsenterede handleplanerne og processen fremadrettet. 
Der var enighed om, at handleplanerne skulle tage udgangspunkt i nu og her, men også i et 
fremtidigt perspektiv. F.eks. i forhold til Greve Kommunes demografi mv. Derudover var der 
bemærkninger og følgende tilbagemeldinger: Eliteidræt bør fremgå tydeligt i handleplanernes 



overskrifter. Udviklingen i samfundet kan komme til at løbe hurtigere end handleplanerne, 
herunder implementering af disse.  Der skal (også) være fokus på mål og ressourcer i forhold til 
implementering af handleplanerne. Det blev besluttet at rapporten vedr. idrætsvaneundersøgelsen 
forelægges KFU og fremsendes til alle medlemmer i IR og FR (det vil ske i september måned – adm. 
kom). Yderligere proces planlægges med KFU og Handleplansgruppen. FR afholder ekstraordinært 
møde i september omkring dette (IR har møde den 30. september bl.a. om dette. Der var et ønske 
(både fra rådene og KFU’s medlemmer) om at sagen ikke blev forhastet og foreslog at rykke sagen, 
(fx) til december, hvis processen krævede dette. 

 

3.  Status og tilbagemelding fra Fritidsrådet vedr. et Idræts- og Fritidssekretariat 
     Beslutning den 19.08.2015, punkt 3: 

Fritidsrådet beklagede, at et Idræts- og Fritidssekretariat er blevet politisk besluttet på trods af, at 
Fritidsrådet ikke har ønsket det. Hvis Fritidsrådet skal indgå i et Idræts- og Fritidssekretariat og 
derved i bestyrelsen, er det et krav, at bestyrelsen er ligeværdig. Dvs., lige mange repræsentanter 
fra idrætten og fritiden. 

Det er vigtigt, at Idræts- og Fritidssekretariatet med bestyrelser og råd er med til at skabe mindre 
bureaukrati. Opgaverne for sekretariatet skal godkendes og udarbejdes sammen i bestyrelsen. 

Hvis disse krav kan imødekommes vil Fritidsrådet indgå i et kommende Idræts- og fritidssekretariat. 

Derudover havde Fritidsrådet et ønske om – på sigt – at oprette et Folkeoplysningsudvalg, eller et 
fælles råd for både idrætten og fritiden. 

På nuværende tidspunkt kan Idrætsrådet ikke bakke op om oprettelsen af et Folkeoplysningsudvalg 
eller et fælles råd. Idrætsrådet kan godt gå med til en ligeværdig bestyrelse + formanden for KFU. 
Det bør i så fald være formand/næstformand i FR og IR. Når det er bekræftet af begge parter, kan 
bestyrelsen starte sit arbejde i samarbejde med administrationen (Jakob Thune). 

 

4. Budget 2016-2019 – herunder høringssvar 
    Beslutning den 19.08.2015, punkt 4: 

Budget materiale og høringsperiode er rykket, hvilket betyder, at de enkelte råd sender høringssvar 
jf. ny proces. 

 

5. Eventuelt 

Intet. 
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