REFERAT
Brugerrådsmøde i GIC torsdag d. 18. april 2013 kl. 1900 – 21.00
Sted: Mødelokale på 2. sal i hal 1 (ved siden af bordtennislokalet)
Afbud: Trine Bilberg (idrætsfritidsklubben), Ole Diekelmann (Tennis), Tenna Severinsen (Greve
Dance), Lotte Kok (Gymnastik), Preben Jørgensen (Bordtennis),
Tilstede: Jørgen Nielsen (fitness), Steen Jørgensen (Greve Trim), Kurt Jørgensen (Tennis), Kjeld
Severinsen (Greve Dance), Jette Nielsen (op på dupperne), Merete Woll (Bridge), Jesper
Svendsen (håndbold), Finn Madsen (Fodbold), Sanne (Gymnastik), , Thomas Andersson (atletik),
Anne-Marie Lyduch (badminton). Jørgen Dalsgaard (Skyttelaug), Pernille Hald Olsen
(Personalerepræsentant), Søren Peter Møllnitz (centerleder)
Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Valg af formand og næstformand
Jørgen Nielsen stiller op som formand og Steen Jørgensen stiller op som næstformand.
Eventuelle andre kandidater opfordres til at kontakte fungerende formand Jørgen Nielsen
inden mødet.
Jørgen Nielsen valgt som formand. Steen Jørgensen valgt som næstformand
3. Præsentation af nye brugerrådsrepræsentanter.
Præsentation af gamle og nye brugerrådsrepræsentanten
Sanne er suppleant for gymnastik – Kurt suppleant for tennis
4. Brugerrådets vedtægter (er udsendt) herunder procedure for indberetning af brugerrådets
suppleanter, etiske regler og referaternes kommando veje
Referat af
Vedtægt for
brugerrådsmøde den 310113
Brugerrådet
(1).pdf
i Greve Idræts Center 2010.pdf

Ændrede forhold for Idrætsfritidsklubben – betyder det noget for deres repræsentation? Det
undersøges.
Alle melder suppleanter ind til Søren/Pernille. Hvis I sørger for at medsende e-mail adresser på
suppleanterne – vil de fremover også modtage de samme dokumenter som medlemmerne af
brugerrådet.
Brugerrådet foreslår at vi sender referater fra brugerudvalgsmøder direkte til KFU medlemmer
– Søren følger op på det.

5.

Prioritering
af
Materiale udsendt

brugerrådets
onsdag den

ønskeliste
17-04-2013.

til
kommende
budgetforløb
I mailen stod der følgende:

Jeg har i dialog med økonomiudvalget arbejdet med liste over anlægsønsker fra Greve
Idrætscenter. Den endelige bearbejdning og forslag til hvilke anlægsprojekter vi skal
forsøge fremmet i hvilket budgetår - har jeg alene stået for.I ønsker naturligt jeres
anlægsprojekter fremmet – men jeg har forsøgt at lægge følgende tanke indover
fordelingen af anlægsprojekter over overslagsårene 1014, 1015, 2016: Greve Idrætscenter
er blevet begunstiget med 10. millioner kr. i nuværende budgetår.Jeg har anset for
naturligt at begrænse summen for anlægsønsker i 2014. I 2014 har jeg indlagt en række
mindre anlægsprojektor som bredt vil sikre et kvalitetsløft for rigtig mange.De to store
aktuelle anlægsønsker er valgt placeret i årene 2015 og 2016.Vi skal i brugerrådsmødet
have en dialog om vi kan fremsende et samlet forslag til anlægsplan eller om hver af jer
foreningen selv skal stå for fremsendelse af konkrete anlægsønsker fra jeres egen forening.
Brugerrådet fandt ikke forslaget brugbart i den form som det var fremsendt. Der var positiv
stemning for at udendørs idrættens anlægsønsker skulle prioriteres. Ligeså det store behov
som Greve Trim har for mødefaciliteter. Det blev besluttet, at formand og næstformand i
samarbejde med centerleder udarbejder forslag til mulig prioritering med baggrund i den
dialog som var på mødet.

6. Orientering fra administrationen herunder:
a. Økonomisk orientering
status for regnskab
2013.pdf

Formidlingsaftale – reklameskilte i hallerne
Vi fortsætter med at det er foreningerne selv – der står for salg af diverse reklameskilte,
budskaber på infoskærmene med videre.
c. Mellembygningen
b.

Byggeudvalgets brugerrådsrepræsentanter har tidligere fremkommet med følgende anbefaling
af prioritering:
- Der er brug for at ændre showroom til vagtkontorfunktion (eksisterende showroom bevares
indtil midler er til opføre ny i mellembygningen) – baggrunden er arbejdsmiljø
- Gennemgang fra mellemgang til hal 1 SKAL MEDTAGES i projektet, af hensyn til
driftshverdag, handicappedes muligheder rundt på anlægget, barnevogne med videre
- Hvis der er plads indenfor budgetrammen til udvidelse af bygning skal væg mod multibane
flyttes et eller to fag, så der fremtiden bliver mulighed for indretning af mere end et
bevægelsesrum
- Anden mulighed er indretning af omklædningsrum hvis det kun er det som er muligt indenfor
gældende budget
I byggeudvalgsmøde den 15-04-2013 efter at der nu 10 millioner kr. til rådighed for
mellembygning fremkom byggeudvalget med følgende anbefaling:

Der skal sikres flest mulige m2 til bevægelsesrum (fleksible så de også kan bruges til møder)
Bevægelsesrum i et plan giver mere anvendelige bevægelses m2.
Showroom flyttes til mellemgang mellem hal 1 og 2
Hvis man laver 1. sal:
-

Økonomi i lysbånd
Økonomi i gangbroer
Ændring i brugen af 1. sal fitness fordi elevator i fitness skal benyttes til elevator
adgang
Bevægelses m2 på 1. sal vil ikke have samme effekt som i et plan – da de
Vanskelige og dyrere at
Vinduer i 1. sals fitness bliver lukket inde.

Byggeudvalget anbefaler derfor bygning i 1. plan
Brugerrådet udtalte i mødet at de bakker op om byggeudvalgets anbefaling, om at der opføres
bygning i et plan med gode rammer til bevægelsesrum.

d. Cafe Arena
e. Skilt på Lillevangsvej
f. Fejl i solcelle anlæg
7. Helhedsplan for GICs udearealer
Mulig nedsættelse af udendørs facilitets udvalg.
Bilag: brev fra Finn Madsen (den del om helhedsplan er til dette punkt)
GF-brugerråd.docx

Udvalg nedsat. Udvalget består af: Finn Madsen, Thomas Andersson, Steen Jørgensen,
Søren Møllnitz. Første møde i udvalget er aftalt til at være den 2. maj 2013 kl. 15.30-16.30.
8. Stillingtagen til Facilitetsudvalg under Idrætsrådet
Brugerrådet støtter idrætsrådets formandskabs forslag om at der ikke fremadrettet skal være
et facilitetsudvalg under idrætsrådet.
9. Eventuelt
Memet var forbi og præsenterede sig selv og det koncept som Cafe Arena er kommet til
Greve Idrætscenter med. De ser frem til et positivt samarbejde med brugerne her på stedet.
Hvis brugerrådets medlemmer har spørgsmål eller arrangementer skal de blot tage kontakt
til Memet. Kontaktinfo kan se på Greve Idrætscenters hjemmeside.

Afslutningsvis aftalte vi en ”temasnak” om cafe i forbindelse med det kommende møde den
13-06-2013. Dette rykkes derfor frem til kl. 18.00. Vi starter mødet med fælles spisning, og
tager derefter drøftelsen brugerrådet og cafeen imellem.
Pernille har modtaget materiale fra firma – som rundsendes via mail til alle
brugerrådsmedlemmerne.
Atletik spurgte til klargøring af atletikstadion. Søren fortalte at processen er i gang. Der
bliver fulgt op på de konkrete ting med stangspringsmadrasser og kastering.
Greve Dance Center spurgte til mulighed for brug af TV-lyset til deres store
weekendarrangement. Det blev aftalt, at der være dialog om det er muligt.

