REFERAT
Brugerrådsmøde tirsdag den 12-06-2012 kl. 19.00

Afbud:
Tenna Severinsen
Erik Vedeby
Preben Larsen
Ida Hagemann

Greve Dance Center
formand
Bordtennis
Kultur og Fritid

Tilstede:
Jørgen Nielsen
Peder Barlach
Pernille Hald Olsen
Thomas Junker
Helen Kehler
Merete Woll
Anne Marie
Steen Jørgensen
Trine Bilberg
Jette
Lotte Kok
Søren Møllnitz

Fitness/næstformand
Tennis (i stedet for Ole Diekelmann)
Personale
forpagter (deltog under punkt 3)
Håndbold
Bridge
Badminton
Greve Trim
Idrætsfritidsklubben
Op på dupperne
Gymnastik
GIC

Fraværende uden afbud:
Per Grydgaard
Jørgen Dalsgaard

Greve Fodbold
Greve Strands Skyttelaug

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Cafedriften på Greve Idrætscenter
a. Dialog med forpagter omkring cafedriften – Thomas Junker deltager under dette punkt
Thomas Junker mødt
Dialog med brugerne gennemført ; Flere ytrede, at de er glade for at forpagter har valgt at
fortsætte.
IDE: Mulighed for flere salgssteder, hvis der er mange deltagere til arrangementer. Mulighed for at
frivillige kan bemande disse salgsboder efter aftale med forpagter.
Der skal arbejdes med bestillingseddel (forslag forelagt i mødet)
Centerleder har stillet sig til rådighed overfor forpagter, hvis forpagter ønsker hans deltagelse i
forbindelse med dialog med foreningerne i forbindelse med arrangementsplanlægning.
Ved store arrangementer skal foreningerne kontakte forpagter, så han har mulighed for at
tilrettelægge driften bedst muligt.

Åbningstider: Kritik af de skiftende åbningstider, men vi er samtidig opmærksomme på, at forpagter
lever op til forpagtningsaftalen.
Der blev stillet forslag om åbningstid i vintersæson og sommersæson – et forslag som forpagter vil
se på.
Måske burde der igen komme automater, hvis det er muligt. Forpagter vil også se på det.
b. orientering om restaurationsguide (virker fra dags dato)
Den bliver nu udsendt, i sammenhæng med den vedtagne restaurationsguide, følgebrev som
beskriver de muligheder forpagtningen giver til alle foreningerne. Følgebrevet udarbejdes fælles af
centerleder og forpagter.
4. Orientering fra ledelse af GIC
- showroom
-personale
- budgetønsker fra brugere
- Reklamereglerne for stedet
- status på økonomi
- Greve Trims ønske om klublokale
- Åbningstider af GIC; sommeren 2012
Brugerråd – påpeger at der et problem i forhold til det planlagte. Centerleder vil undersøge
muligheden for at dække de behov som foreningerne beskriver der er. Der kommer udmelding om
dette til foreningerne.
Ny centerchef for det nye fagcenter Borgerservice og Fritid er blevet Thomas Bach. Han tidligere
haft et lignede i Odense Kommune og har i mange år været aktiv i idrætsverdenen. Han er p.t. bl.a.
med DIF´s bestyrelse. Vi byder ham hermed velkommen til Greve, og glæder til det fremtidige
samarbejde.
5. Mellembygning
Præsentation af det videre forløb:
Der er nedsat et byggeudvalg bestående af 2 repræsentanter fra GIC brugerråd (Jørgen og Erik),
centerleder og to embedsmænd fra kommunen (ikke endeligt udpeget)
Byrådet har vedtaget at DGI Huse og Haller skal udarbejde skitseforslag for den kommende
mellembygning
Skitseforslaget udarbejdes med baggrund i bruttoliste fra brugerråd (bilag til dagens møde) og de
tidligere tegninger der allerede er udarbejdet for en kommende mellembygning.(byggeudvalg
inddrages i processen hen over sommeren).
Forslaget forelægges for brugerråd og byggeudvalg – mandag den 15-08 (foreløbig dato)
Tilrettet forslag (hvis der er behov for ændringer) præsenteres til endelig godkendelse for
byggeudvalget fredag den 19-08 (foreløbig dato)
Det endelige forslag, som inkluderer samlet forventet anlægssum, forelægges for KFU i deres møde
den 04-09-2012; så projektet kan indgå i budget 2013 forløbet.

6. Budgetdialogmøde
Opfølgning på dagen med afsæt i de tre punkter som tidligere er udsendt til alle medlemmerne af
brugerrådet.

7. Punkter til kommende møder
De sager som ikke er afsluttet tages op på de kommende møder.
8. Eventuelt
Busket ved forpagtning og bænke - GIC ser på det og tager kontakt til Park og Vej.
Hal 3 skal lukkes og låses – det skaber problemer fordi nogen uretmæssigt benytter trampoliner
med mere i hal 4.
Der er løbende problemer med Krogårdsskolen - Centerleder tager kontakt til skoleledelsen
Der er stadig problemer med bruserne – GIC følger op på det
Problemer med manglende bomme – på cykelvej op til Idrætsfritidsklub og Fodboldhuset.
Centerleder retter formel henvendelse om dette på vegne af brugerrådet i GIC.
Aktuelle datoer for møder resten af året 2012:
Onsdag den 15.08 (foreløbig dato) - Møde omkring mellembygning
Brugerrådsmøder:
Torsdag den 6. september kl. 19.00
Torsdag den 8. november kl. 19.00
Torsdag den 13. december.kl. 18.00 (julemøde)

Med venlig hilsen
Søren Peter Møllnitz
Centerleder
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