Referat af brugerrådsmøde
Dato: 02-02-2015
Tid: 19 – 21
Lokale: Mødelokale 1 (øverst oppe over hal 1)
Tilstede: Jørgen Nielsen (Formand for Brugerrådet og reprsentant fra Fitness(, Jette
Nielsen (Op på Dupperne), Merete Woll (Bridge), Thomas Andersson (Atletik), Peter
Würtz Madsen (fodbold), Lotte Kok(Næstformand for Brugerrådet og repræsentant for
Gymnastik), Pernille Hald Olsen (personale), Steen Jørgensen (Greve Trim), Jesper, Ole
Diekelmann (tennis), Keld Severinsen (Greve Dancecenter), Anette Dida Nielsen (Greve
Linedance), Trine Bilberg (IFK), Søren Peter Møllnitz (centerleder)
Fraværende: Preben Larsen (Bordtennis), Tenna Severinsen (suppleant mødt)
OBS: Greve Fodbold har meddelt, at det fremadrettet er formand Peter Würth Madsen
som er deres repræsentant i Brugerrådet.
Dagsorden:
1. Præsentation af fodboldprojekt v. formand Peter Würtz Madsen
Et bredt oplæg som tænker for hele matriklen. Fodbold ønsker samling af deres
aktiviteter. Nedslidte og for få omklædningsrum. Opbevaring af materialer og
behov for kontor og mødefaciliteter og opholdsarealer. Oplægget lægger lige nu
op til et samlet idrætshus i området ved siden af hal 2. Baggrunden for dette
oplæg er at kunne skabe et fælles idrætshus, som bedre har forbindelse til de
eksisterende haller, så der kan skabes en langt bedre udnyttelse af faciliteterne.
Samtidig vil det betyde, at Greve Fodbold kommer tættere på de to
kunstgræsbaner.
Aktuelt er dele af området udlagt til areal hvor der skal bygges squashhal, og
dette projekt er blevet politisk behandlet. Søren undersøger den aktuelle status
for dette projekt, men vi skal ikke forvente at de to projekter kan samtænkes.
2. Nedsættelse af arbejdsgruppe i forhold til mulig ”fundraising” i forhold til
fodboldklubhus.
Jørgen Nielsen, Lotte Kok, Lisbeth Hauge (repræsentant fra Greve Fodbold), Trine
Bilberg og Søren Peter Møllnitz. Søren tager initiativ til indkaldelse til møde
snarest muligt.

3. Status i forhold til anlægsprojekter
A. Atletikstadion
Arbejdet med det indledende arbejde er godt i gang. Der arbejdes for, at sikre
færdiggørelsen af anlægsprojektet omkring 1. september 2015.
B. ”Det hemmelige rum”; herunder nedsættelse af byggeudvalg
Det indledende arbejde er i gang i samarbejde med arkitekt fra Teknik og Miljø.
Følgende meldte sig til byggeudvalget: Greve Strand Badminton (efterfølgende er
det oplyst at det er Bo Holm der er deres repræsentant), Greve Håndbold (Jesper
Svendsen – måske anden repræsentant hvis de ønsker det), Greve Trim (Steen
Jørgensen), Greve Gymnastik og Trampolin (Lotte Kok), Centerleder (Søren Peter
Møllnitz).
Søren står for indkaldelsen af gruppen.

4. Budget 2016
Oplæg til prioritering af anlægsønsker
Bilag med bruttoliste over kendte anlægsønsker medsendt
Særlige prioriteter fra GIC Brugerråd:
Det var umiddelbart følgende: P-arealer, Fodboldhus, tribune på stadion,
depotbygning, hardcorebelægning.
Det blev i mødet aftalt at formandsskabet (Jørgen/Lotte) skal komme med oplæg
til budget 2016. Det rundsendes til brugerrådsmedlemmerne til
orientering/kommentering. Efterfølgende sendes oplægget videre til Kultur og
Fritidsudvalget, så det kan indgå i budgetforløbet. Når det fremsendes til Kultur
& Fritidsudvalget fremsendes det til orientering til Idrætsrådet.
5. Orientering fra leder af Greve Idrætscenter
Status for projekt med Squashhal
Der arbejdes fortsat med projektet. Når der er nyt i mulig tidsplan i forhold til
realisering af projektet udmeldes det til Brugerrådet.
Forventet årsresultat for regnskab 2014
Et ok resultat. Et forventet overskud på 86.700 kr. (er dags dato – den 060215
blevet korrigeret til dette tal, som forventes at være det endelige resultat).
Budget 2015
Aktuelt budget samlet for Greve Idræts- og Fritidscenter er nu ca. 2,5 millioner.
Det er primært midler til udvikling af rammerne, herunder alt idrætsinventar som
rammen står for, løn til leder og administrativ medarbejder. Alle brugere kan
komme med ønsker til hvilke ting som bør prioriteres til stedet. Der udsendes i
den kommende tid opfordring til alle brugere om at komme med ønsker til

stedet.
- Status i forhold til indførelsen af Facility Management
1. april 2015 er aftalt som dato, hvor det skal være implementeret. Der gives
skriftlig udmelding til alle brugere når der er form og indhold på udmøntningen
af aftalerne. Formand og næstformand fra Brugerrådet vil holde møde med
Centerchef for Teknik og Miljø og udvalgsformand for Teknik og Miljø, når
rammerne for FM i Greve Idrætscenter er nærmere beskrevet.
Status for Cafedriften
God start i december. Med virkning fra 1.februar forsøges der med rullende
ugedag med dagsåbent. Kommentar til sortiment fra GSB: sortiment måtte godt
kunne være større – kunne der være flere faste retter. Der måtte gerne være
varme retter til weekendstævner.
Samlet giver Brugerrådet forpagter tid til indkøring, og glæder sig over den gode
start. Samtidig opfordres alle brugergrupper til at bestille dagens ret hvis man
har mulighed for at forudsige at man ønsker dagens ret en bestemt dato.
Høringssvar i forhold til forslag til Ejendomsstrategi (er udsendt)
Vi afventer nu mulig endelig vedtagelse af Ejendomsstrategien
Messe afholdt i weekenden.
Messen var en ok succes med mere end 6000 gæster. Messen vil i årene fremover
altid være den sidste weekend i januar. Der er allerede tegnet aftaler til næste års
messe med 25-30 procent af dette års stadeholdere. (Orientering omkring fast
termin i årene fremover er givet i brugerrådsmødet den 27-11-2014, jævnfør
referat fra dette møde).
Kommentarer fra foreningerne:
Gymnastik kan ikke acceptere at Reuthergulvet skal fjernes, da dette må anses
for fast inventar og aldrig har været bedt fjernet før ved tildeling af
særarrangementer i Hal 4. Samtidig blev det påpeget, at centerleder skal huske
at koordinere samarbejde/dialog med Greve Gymnastik direkte via formanden
for foreningen. GSB er imod at denne type udlejninger har fortrinsret i forhold til
idrætsaktiviteter. Ros fra tennis i forhold til oprydning efter arrangementet.
Forslag fra flere om, at det var andre områder i idrætscenteret der kunne
benyttes end hal 4.
Kommentarer fra centerleder: der er indgået aftale i forhold til kommende år.
Messearrangøren har valgt at leje sig ind i Greve Idrætscenter med baggrund i
den sammenhæng, som der er med hal 3-4 og hal 2. Der er allerede indgået
aftaler til næste års messe, med baggrund i deres oversigtsplan for
messestandene. Næste år forventes den store aktivitets sal at blive ramme

omkring cafe og den anden aktivitets sal til foredrag eller lignende.
Der er formodentlig politisk vilje til at dette arrangement er på Greve
Idrætscenter en gang årligt. Så forventningen er at det fastholdes.
6. Punkter til kommende møder
Ingen særlige punkter.
7. Eventuelt
Forslag omkring maling af dugen i hal 3 – der er tilbud på 38.000 kr. Farven bør
være grå i forhold den viste grønne farve. Søren er samtidig i gang med at
undersøge, hvad det vil betyde, at få slukket den yderste række armaturer i
forhold til evt. maling af væggen mellem hal 3 og 4. Vi afventer resultatet af
denne undersøgelse, så der kan findes den bedst mulige løsning. Hvis der skal
males kan det betales via eget budget i Greve Idræts- og Fritidscenter.
Der er udfordringer med for meget varme i lokalerne i mellembygningen. Søren
følger op på dette.
Atletik: kunne der være løbes indendørs på en eventuel på ny belægning – i hal
1´s gangareal i den side ved Cafe langsiden. Søren undersøger muligheder i
samarbejde med Atletik.
Greve Håndbold: Der er måske udfordringer i forhold de nye retningslinjer i
forhold til oprydning i egen tid, primært i forbindelse med flytning af
idrætsrekvisitter.
Måske er der sikkerhedsmæssige elementer i forbindelse med flytning af
rekvisitter. Der blev nævnt eksempel fra Køge Kommune. Søren undersøger hvad
baggrunden er.

