Referat af brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter
Dato: Onsdag den 7. september
Tid: kl. 19 – 21
Sted: Glasburet Cafe Langsiden
Tilstede: Annette Rasmussen (Greve Fodbold), Lotte kok (Greve Gymnastik), Peder
Barlach (Greve Tennis), Merete Woll (Greve Bridgeklub), Katarina Olah (Greve
Håndbold), Greve Linedance, Thomas Andersson (Greve Atletik), Jette Nielsen (Op på
Dupperne), Jørgen Nielsen (formand/Fitness), Pernille Hald Olsen (personale), Trine
Bilberg (IFK), Thomas Elsgaard (Greve Trim), Søren Peter Møllnitz (Centerleder)
Afbud/fraværende: Tenna Stripp Severinsen (Greve Dance Center), Preben Larsen
(Greve Bordtennis), Helle Holm (Greve Strand Badminton)

1. Kort præsentationsrunde
Der er nye personer fra enkelte af foreningerne - derfor præsentationsrunde.

2. Høringssvar i forhold til budget
Høringssvaret er udsendt til orientering.
Rådighedsbeløb er allerede reduceret betragteligt, ved overgang til Facility og
Management, så hvis en yderligere løbende beskæring sker af rådighedsbeløb, vil
dette være et problem, da besparelsen grundet den allerede reducering af
rådighedsbeløbet udgør ca 10%. Forslaget, der kommer fra et indsendt
sparekatalog, hænger ikke sammen, da der foreslås udlejning af rammerne til
indtjening af besparelsen (100.000,-). Dette er ikke en mulighed med de allerede
tildelte særarrangementer, hvorfor der ikke er plads, hvis vi skal fastholde alle
tildelte særarrangementer.
Sparekataloget er et administrativt stillet forslag – formandsskabet har kritik af,
at forslaget ikke har været rundt om formand og næstformand for Brugerrådet
inden indsendelse. Det er aftalt mellem leder og formandsskabet, at det
fremadrettet vil blive præsenteret for formandsskabet og/eller brugerrådet inden
mulig fremsendelse.
Det er meget skuffende, at det udsendte budgetoplæg ikke har medtaget andet
end dræning af ”hullet”.

3. Retningslinjer for betaling af indkøb af idrætsrekvisitter med videre
Revideret oplæg medsendt til mødet.
Der skal medtages, at Greve Atletik Stadion er en del af den grønne kontrakt. Det
føjes ind under ”følgende dele af driften har andre enheder det økonomiske
ansvar for”
Under afsnittet budget i sidste afsnit: ”benytter sig af denne mulighed” udvides
med ………………, ”såfremt puljerne er mulige at ansøge i det specifikke tilfælde”
Vedtaget på mødet med ovenstående rettelser og udsendes med referat til rettet
udgave.
4. Udnyttelsen af de fysiske rammer
Ønsker drøftelse af det positive store pres der er på vores haller og sale.
Mundtligt oplæg ved Jørgen Nielsen
Der er brug for den bedst mulige udnyttelse af alle
lokaler/haller/udendørsfaciliteter. Derfor kan der være brug for at nytænke,
hvordan specielt hallerne kan bruges af flere foreninger samtidig. Dette for at
undgå at halvtomme haller findes med få brugere i hallerne.
Primært er det en udfordring med aftentimerne.
Foreningerne har en forpligtigelse til at være opmærksomme på om de udnytter
deres tildelte rammer bedst muligt, også selvom det betyder at der skal samles
aktiviteter i hallerne.
Der blev i mødet nævnt, at der er et behov for at en konkret forening nok bør se
på deres udnyttelse af hallerne de råder over, centerleder tager kontakt til
foreningen. De fleste foreninger kan godt bruge mere tid i haller og sale. Som
eksempel har Greve Trim har et stort behov for tider til Greve Trim
Rulleafdelingen. Brugerrådet vil gerne have lokalefordelingsudvalget til at have
fokus på muligheden for at de to selvejende haller (Karlslunde/Tune) aktivt bliver
inddraget i løsningen af det store pres der er i forhold til særarrangementer i
Greve Idrætscenter.
5. Orientering ved leder
- status på budget
Forventet årsresultat i balance
- status for rengøring/vinduespudsning
Der er dialog med Ejendomscenteret omkring det store behov for ekstra
rengøring ved stævnedage med videre. Der har været ekstra opfølgning på
mangelfuld vinduespudsning
- parkeringsadfærd
Der parkeres fortsat på cykel og gangsti langs stadion – det skal stoppe, da det

nedsætter sikkerheden for cyklister og gående
- optegning af cykelsti langs stadion
Der opstreges i uge 37 gul stribe og markering af at det er cykel og gangsti. Det
bør få bilister til at forstå at der ikke må parkeres i dette område.
- Fodboldhusprojekt (status)
Der var ikke nyt om dette projekt, men Søren inviteres snart til bestyrelsesmøde i
Greve Fodbold, hvor det tages op.
- den grønne kile (status for projekt)
Der var ikke nyt på dagen – Søren sørger for opfølgning på projektet. Der
udsendes orientering, om projektet når der er nyt.
- Fondsansøgning i forhold til træningsbakken
Der er fremsendt fondsansøgning til Jem og Fix – der er endnu ikke kommet
tilbagemelding på denne ansøgning
- kontorfællesskab i Borgerhuset
Der en et kontorfællesskab i Greve Borgerhus med Greve Kommune (Idræt &
Fritid), Idræts- og fritidssekretariatet og FrivilligCenter Greve).
- status for anlægsprojektet med atletikstadion
I hovedtræk er projektet afsluttet og der var et rigtig godt åbningsarrangement
søndag den 7. august. Der udestår en forlængelse af spydkast tilløbsbanerne, så
de bliver 33 meter (krav i forbindelse med endelig godkendelse således at stadion
kan godkendes som et fuldgyldigt internationalt stadion). Derudover har Greve
Vandværk forlangt opførsel af vandtanke, hvis de skal give tilladelse til
kunstvandning. Projektet omkring vandingen var godkendt af Greve Vandværk,
men der er sket en administrativ fejl, som betyder, at kunstvandingen i sin
nuværende konstruktion ikke kan godkendes af Greve Vandværk. Der bliver snart
forelagt sag for Teknik og Miljøudvalget om mulig ekstra bevilling til at udbedre
denne mangel. Det er forholdsvis dyrt, så det vides endnu ikke, om det vil blive
bevilget.
6. Punkter til kommende møder
Mulige ungdomsfester i Greve Idrætscenter (oplæg til næste møde)
Husk at sende punkter frem til kommende møde, hvis I har nogen.
7. Eventuelt
Kritik af rengøringen af aktivitetssal 2. Blandt andet er ventilationsriste ikke
ordnet. Der følges op på status i forhold til hovedrengøring af disse områder.
Dele lokale/kontor med andre i Idrætscenteret – Greve Fodbold har behov for et
lokale/sted, hvor de kan få skabe - Greve Fodbold snakker med Pernille/Søren i

forhold til evt. brug af TRIM lokalet. På samme møde blev det aftalt at IFK/Greve
Fodbold får genoptaget dialogen om fælles brug af IFKs kontor. Det sidste anses
for den bedste løsning.
Depotrum ved aktivitetssal 1. Der er brug for orden i forhold til disse rammer. Tit
oplever Greve Bridgeklub, at der roder meget i dette rum. GIC har
opmærksomhed på området. Der vil komme markant bedre plads i depotet, hvis
der kommer nye stole (et af ønskerne til vores driftsbudget).
Idé med Ungdomsfest: Der er positiv opbakning fra Greve Tennis og Greve
Håndbold, som begge gerne vil indgå i arbejdsgruppe der ser på mulighederne
for et sådant arrangement. Andre foreninger var mere skeptiske primært grundet
tidligere erfaringer. Det blev aftalt, at der kan forelægges oplæg til muligt
fremtidigt arrangement på næste møde.

