REFERAT
Brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter
Dato: Torsdag den 13. juni 2013
Kl.: 18.00
Sted: Cafeen
Afbud: Jørgen Dalsgaard (skytterne), Jesper Svendsen (håndbold)
Tilstede: Jørgen Nielsen(formand), Steen Jørgensen(næstformand), Pernille Hald Olsen
(personale) – mødt kl. 19.00, Kim Højgaard Hansen(fodbold), Anne Marie Lyduch
(badminton), Ole Diekelmann (tennis), Merete Woll (Bridge), Preben Larsen
(bordtennis), Trine Bilberg (IFK), , Lotte Kok (Gymnastik), Jette Nielsen (Op på
Dupperne), Peder Pedersen (atletik), Memet Yektas (Cafe Arena) – under 1. punkt,
Søren Peter Møllnitz (GIC)
Fraværende:
Tenna Stripp Severinsen (Greve Dance Center)

Dagsorden
1. Fællesspisning i cafe og efterfølgende præsentation af cafekoncept og herefter
drøftelse mellem Cafe og brugerråd.
Drøftelsen foregik
En række kommentarer fra Brugerrådet:
- Godt med den sunde profil
- God ide med mindre åbningstid i sommerperioden
2. Meddelelser
- Budgetdialog (v. Jørgen og Steen)
Orientering om budgetdialogmødet givet i mødet
-Mulighed for invitation af formand og næstformand til diverse arrangementer
Orientering om denne mulighed blev givet
-Sommerperioden i forhold aktivitet (åben/lukket)
Greve Idrætscenter er kun delvis åben i ugerne 27-32. Hver enkelt forening skal
lave aftale om deres særlige forhold (camps, fitnesscenter, m.v.).
- Status budget
Med baggrund i en række gennemførte forbedringer – er vi lidt højt med

forbrugsprocent i forhold til tidspunkt på året.
Der er kommet en udmøntning af besparelse på teknisk serviceområdet fra 2012,
som reducerer totalrammens budget med lidt over 100.000 kr. Årsresultat
forventes dog fortsat holdt indenfor gældende budget.
- andre meddelelser
Kim Højgaard Hansen er indtrådt i stedet for Finn Madsen for fodbold
Erik Jensen fra Greve Linedance indtræder for denne forening
GIC undersøger muligheden for at få Grøn Nøgle (Green Key), som er en
anerkendt miljøcertificering, som mange idrætsanlæg og hoteller mv. er del af.
3. Grøn kontrakt – Bliver opgaverne udført tilfredsstillende?
Stadion var fra starten af sæsonen ikke ok og der kan sagtens gøres meget mere
ved det store anlæg. Det generelle område har løbende brug for løft. Søren og
Jørgen vil gå tæt på hele kontrakten – vi vender tilbage med en orientering.
4. Lokaleregler - Hvilke retningslinjer bør være gældende i Greve Idrætscenter.
De overordnede regler siger, at foreningerne selv står for alt i forbindelse med
opstilling og nedtagning i hallerne. Der arbejdes på konkret oplæg til hvordan det
praktisk gøres i Greve Idrætscenter. Der kommer oplæg på dette i efteråret (v.
Søren). I det oplæg der skal laves skal man forholde sig til hverdagsdrift og
særlige arrangementer. Jørgen Nielsen (del af lokalefordelingsudvalget under
Greve Kommune) vil videreformidle vores input til dette udvalg.
5. Status fra udendørsfacilitetsudvalget vedrørende helhedsplan.
Der har været afholdt et møde, og efterfølgende er der udarbejdet skrivelse og
skitse med oversigtskort med ideerne indskrevet. Fodbold har efterfølgende
revurderet deres input i forhold til grusbanearealet. Det ønskes af fodbold
fastholdt som idrætsareal (plads for kommende kunstgræsbane). Kim indtræder i
arbejdsgruppen i stedet for Finn.
Arbejdsgruppen bør være opmærksom på muligheden for at inddrage Lokale &
Anlægsfonden i forhold til mulig støtte til bevægelsesklare udearealer omkring
Greve Idrætscenter.

6. Undersøgelse af mulighed for overnatningsmuligheder - Sportel, hostel eller
lignende?
Rigtig god ide med gode overnatningsfaciliteter – så Jørgen må gerne gå videre
med denne ide.

Det blev nævnt at det er ved at være et problem med brug af skolerne – Anne
Marie vil undersøge denne problematik.
7. Mellembygning
Status for processen.
Udbud, Indgåelse af aftale, frigivelse af midler, diverse formelle tilladelser mv.
hen over sommeren og ind i tidlig efterår 2013.
Forventet byggeperiode november 2013 – maj 2014
Rammerne vil da kunne ibrugtages sommeren 2014.
Ønsker for fremtidig anvendelse af bevægelsesrummene.
Brugerrådet henstiller til lokaleudlånet, at lokalerne stilles til rådighed efter
samme model som hallerne fordeles på. (hvor en række forskellige foreninger hen
over ugen har tider i faciliteterne)
8. Reklameaftaler
- ny aftale om enkeltskilte
Greve erhverv vil gerne tegne aftaler med Greve Idrætscenter. Brugerrådet
støtter indgåelse af en sådan aftale.
- reklamer på infotavler
Ingen foreninger har endnu tegnet nogen aftaler på disse skærme. Greve
Idrætscenter gives af brugerrådet nu mulighed for at tegne aftaler for disse
skærme. (aftalerne laves som et årlige aftaler)
9. Kursus i brugen af træningspavillonen
God ide med kursus. Jørgen og Søren tager initiativ til det.
Der blev stillet forslag om, at der måske også kunne laves et kursus for
skolelærere

10. Forslag om ekstra Brugerrådsmøde vedrørende høring i forhold til budget som
eneste punkt. Forslag til tidspunkt: Onsdag den 21-08-2013 kl. 19 – 20.
Som udgangspunkt bliver det økonomi udvalget der tages sig af muligt
høringssvar. Brugerrådet indkaldes til møde, hvis økonomiudvalget vurderer at
det bør ske.
11. Punkter til fremtidige møder
Dialog om helhedsplan
12. Eventuelt
Gymnastik har indsendt forslag til idrætsrådet, om ”foreningernes dag” hvor man

har mulighed for at vise de forskellige foreningsaktiviteter i Greve Idrætscenter,
Tune Hallerne, KarlslundeHallerne frem for de mange borgere i vores
lokalområde. God ide med en weekend i august 2014. (Lottes ide er videresendt
pr. mail).
Kunne der skiltes med oprydning i hallerne; GIC sørger for at indskærpe det via
udsendelse af ”hilsen” om væsentligheden af dette.
GIC vil som arbejdsplads se på muligheden for seniorjobs i Greve Idrætscenter.
Brugerrådet kom i mødet med en række gode ideer til mulig beskæftigelse.
Når brugerrådsrepræsentanter fremsender forespørgsel eller orientering til
formanden for udvalget – bedes alle huske, at det også tilgår
næstformanden(Steen Jørgensen) – og hvis ”embedsværket” skal kunne agere på
det, også centerleder.

