Brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter
Dato: 10-06-2014
Tid :Kl. 19 – 22.00 (udvidet møde som slutter senest 22.00)
Sted: Mødelokale nr. 3 – (glasburet ved Cafe)
Referent: Søren Peter Møllnitz; centerleder
Tilstede: Jørgen Nielsen (foreningsfitness), Steen Jørgensen (Greve Trim), Jette Nielsen (op på
Dupperne), Merete Woll (Bridge), Jesper Svendsen (Håndbold), Ole Diekelmann (tennis), Anne
Marie Lyduch (GSB), Thomas Andersson (atletik), Erik Jensen (Greve Linedance) , Kim
Højgaard Hansen (Greve Fodbold),Lotte Kok (Greve Gymnastik & Trampolin), Pernille Hald
Olsen (personalet), Søren Peter Møllnitz (centerleder)
Afbud: Trine Bilberg (IFK)
Fravær uden afbud: Preben Larsen(Bordtennis), Tenna Severinsen (Greve Dancecenter)
Dagsorden:
1. godkendelse af dagsorden
dagsorden godkendt
2. Registrering af brugerrådsmedlemmer
Alle foreninger skal melde eventuelle rettelser ind til det bilag med registrerede
medlemmer der udsendes efterfølgende af Pernille.
Alle medlemmerne er valgt for en to-årig periode, jævnfør vedtægterne.
3. Valg af formand og næstformand
Jørgen Nielsen stiller igen op til posten som formand
Steen Jørgensen ønsker ikke at stille op til posten som næstformand.
Jørgen Nielsen fra Foreningsfitness valgt som formand
Lotte Kok Greve Gymnastik og Trampolin valgt som næstformand
4. Oplæg vedrørende fremtidig cafedrift
- koncept for fremtidig model
- Mulig aftale med produktionsskolen
- mulige ramme for bevillingstilladelser
- lokale salgssteder på matriklen (fodboldklubhus, andre ?)
Notat medsendt dagsorden
Brugerrådet ønsker realisering af det foreslåede koncept.
Der var et udtalt ønske fra enkelte om yderligere åbningstid end foreslået i oplægget.
Det skal forsøges indarbejdet hvis det er muligt. Der var spørgsmål til niveau for menu.
Der er brug for et ordentligt udbud når der er åbent i cafeen. Brugerrådet vil blive
præsenteret for et mere komplet udkast til menu i det kommende forløb.
Ledelsen og formandskabet arbejder videre med ideen og rammerne for kontrakten,.
Det afstemmes politisk/administrativt om Greve Idrætscenter kan gå videre med
indgåelse af forpligtende aftale med produktionsskolen. I aftalen påtænkes indarbejdet
en evaluering efter 1 års drift, samt 1-2 dialogmøder i løbet af det kommende år med
de mange aktive foreninger på stedet.
Målsætningen er opstart af nyt cafekoncept så tidligt efter sommerferien som det er
muligt.
5. Status på aktuelle forhold vedrørende Cafeen, herunder prissætning af leje af stedet
I overgangsperioden er det administrativt besluttet at der gælder følgende prissætning
for brug af stedet. Private fester 3.000 kr. pr. arrangement, Store
foreningsarrangementer 1.000 kr. pr. dag og mindre foreningsarrangementer 250 kr.

Der er fortsat enkelte arrangementer booket inden sommeren. Årsagen til denne
prissætning er at sikre økonomisk dækning for diverse omkostninger på rammerne,
samt dækning af mistet forpagtningsafgift. Foreningernes mulige indtjening på deres
salg fra cafeen tilfalder alene foreningen.
Der blev udtrykt kritik af at beslutningen var taget rent administrativt. Administrationen
præciserede, at de små arrangementer i praksis var dem som gennemførte
kaffe/frokostarrangementer.
Modellen fastholdes indtil indgåelse af aftale efter sommerferien vedrørende den
fremtidige drift af cafeen.
6. Depotproblematik
Oplæg: Gammelt vindfang ved hal 1, som er ombygget til depot er besluttet nedrevet
af byrådet. Det skaber et akut behov for at finde anden løsning i forhold til depot.
Aktuelt løsningsforslag kan være nedlæggelse af gammelt træningslokale, så disse m2
overgår til depot. Aktuelt af brugen af lokalet meget lille (præcis opgørelse af omfanget
præsenteres i mødet). Det vil samtidig betyde, at anden midlertidig løsning i gennem
mange år, med stole i container bag hal 1 vil kunne nedlægges (forskønnelse af dette
område).
Beslutning: Det er vanskeligt at definere hvor meget de enkelte foreninger benytter
rammerne, da en del benytter almindelig manuel nøgle. Det tyder derfor på, at der er
et behov for fastholdelse af rammen som træningscenter. Der er dermed ingen god
løsning på depotproblematikken. Alle de dele som aktuelt står i forhal stilles hen over
sommeren tilbage i hal 1. Eneste reelle løsning er opførsel af stort depotrum langs hal
3. Dette ønske er fremsendt på bruttoliste fra brugerrådet som fremtidigt anlægsønske.
Anslået omkostning til den store løsning er 2, 5 millioner kr.
7. Oplæg vedrørende budget 2015
Følgende anlægsønsker er ønsket fremmet af Kultur & Fritidsudvalget:
- 8 spors atletikstadion inklusiv vandingsanlæg til stadion
- nye kontor og mødelokalerammer
- renovering af fodboldklubhus
- dræning af hullet
Udfyldning af prioriteringsrum:
Besparelse på ramme på 200.000 kr.
Der blev spurgt indtil hvad anlægsønsket vedrørende fodbold indeholder.
Udgangspunktet er det ide oplæg fodbold har lavet. Det samlede oplæg vil koste
væsentligt mere end der er indskrevet i anlægsønsket. Teknik og Miljø og leder fra GIC
har været i dialog med fodbold om hvad der er muligt for de midler der er til rådighed.
Projektet stoppet på grund af anlægsrevision. Leder fra GIC er om det er muligt, at
samle op på den proces som var igangsat.
Atletik påpeger igen, at de har et ønske om at det er hele området der drænes i
forbindelse med anlægsønsket ”dræning af hullet”, så også kastegården medtages.
Dette ønske videreformidles til rette sted.
Brugerrådet spurgte ind til den forøgelse der var indlagt i anlægsønsket ””Nye kontor og
mødelokalerammer”. De ekstra 200.000 var medtaget for at sikre ordentlig indretning
af rammerne. Brugerrådet foreslår det reduceret igen med 200.000 kr. så
anlægsønsket lyder på 1. million kr.. Leder af GIC giver videre til rette sted, at
anlægsønsket ønskes reduceret til 1. million kr..
8. Information fra ledelsen
- Grønt udbud på vej
Der forventes en afklaring om dette sidst i juni måned. –
- løbende udstillinger på galleri skinnerne i foyer (system til dette under udarbejdelse)
Brugerrådet tilsluttede sig denne idé.

- Brand i fodboldhuset
Orientering om status givet i mødet
- kunstgræsbane på vej
Forventes klar til uge 43 2014
- udendørs terrasse til fitness
Foreningsfitness udvider deres ramme med udendørs mulighed for træning på
afgrænset område af taget over mellembygningen
- sikring af taget – så vi ikke får børn og unge på taget
Der vil blive arbejdet for sikring af taget på hal i enden bag hallene. Så vi ikke har
uhensigtsmæssig færdsel af børn og unge på taget
- arrangementer i Borgerhuset
Sociale arrangementer med musik/dans skal foregå for lukkede vinduer. Der har været
enkelte klager fra beboere i området. Så giv gerne denne besked videre til jeres
foreninger. Når der er konkrete klager taler vi med de foreninger det drejer sig om.
9. Squashanlæg
Privat investor har ønske om at kunne opføre squashanlæg ved Greve Idrætscenter.
Fysisk er planen at sambygge squashhal med hal 2 på den side som vender ud mod
fodboldbanerne.
Greve Idrætscenter eller Greve Kommune har ingen økonomi bundet i projektet.
Banerne vil blive lejet ud på privat basis. I mødet vil blive givet en yderligere
orientering omkring tankerne med projektet.
Et samlet brugerrådet tilsluttede sig, at kommunen ser på om det er muligt at indgå
aftale med den private investor omkring opførsel af squashanlæg i sammenhæng med
resten af hallerne ved Greve Idrætscenter.
10. Arbejde med helhedsplan for området
- containerplads flyttet
- tidsstyring af lyskryds via spole i vejen
- facilitetsundersøgelse udsat
- Der har været nedsat arbejdsgruppe som skulle beskæftige sig med denne
helhedsplan.
- Det foreslås at gruppen nedlægges.
Den aktuelle status for de tanker og ideer opsamles i notat inden sommerferien af
centerleder, formand og næstformand i brugerrådet.
Arbejdsgruppen nedlægges.
11. Punkter til kommende møder
Lokaleregler
12. eventuelt
Der skulle stadig være problemer med glat gulv i hal 3. En del er gjort for at løse
problemet og GIC´s medarbejdere troede det nu var ok. Der følges yderligere op på
det.
Stort problem med harpiks i hal 1 på stole med videre. Håndbold vedkender sig ansvar
og vil gå tilbage til baglandet i forhold til problemstillingen. Harpiksrenseren mangler
væske. GIC følger op på denne mangel.
Problemstilling i forhold til oprydning efter kampe på stadion. Formelt er det Park & Vej.
Men det vil altid først ske mandag eller som pinsen først om tirsdagen.
Greve Tennis er glad for at containerplads er flyttet. De spørger til færdiggørelse af
området med græssåning og anden oprydning. Søren følger op overfor Vej og Park i
forhold til såning og ser på den anden del med ekstra oprydning.
Et af medlemmerne af brugerrådet stillede forslag om at den kommende cafe fik det

gamle navn”Langsiden” tilbage. Der ses på muligheden.
Der blev af brugerrådsmedlem gjort opmærksom på, at der i bruttokataloget i forhold til
kommende budget, i regi af Teknik og Miljø, er forslag om samlet Facility
Management,som Greve Idrætscenter vil skulle indgå i, hvis forslaget bliver vedtaget.
Brugerrådsformanden opfordres til at undersøge, hvad forslaget indeholder og til at
være opmærksom på, om der skal gives høringssvar, når der i forbindelse med
budgetprocessen gives mulighed herfor.

Med venlig hilsen
Søren Peter Møllnitz
Centerleder
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