Referat af brugerrådsmødet
Dato :torsdag den 19.11.2015.
Tid: Kl. 18.00 – 20.00 (Fælles spisning fra kl. 19.30)
Sted: Glasburet på Cafe Langsiden
Tilstede: Jørgen Nielsen (fitness), Jette Nielsen (Op på Dupperne), Anne Marie Lyduch (GSB),
Peder Pedersen (atletik), Peter Würth Madsen (Greve Fodbold), Lotte Kok (Gymnastik), Peter
Barlach (Tennis), Pernille Hald Olsen (GIC), Merete Woll (Bridge), Claus Gudmundsson (Greve
Trim), Trine Bilberg (IFK), Søren Peter Møllnitz (GIC)
Afbud: Tenna Severinsen (Greve Dance Center), Jesper Svendsen (Håndbold), Annette Dida
Nielsen (Greve Linedance), Preben Larsen (Bordtennis)
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Orientering fra leder
Lastbilparkering nedlagt – forsøger at undersøge mulighed for midlertidig opstregning
af området
Billedcollage i Forhal til hal 1 – arbejdes hen imod opsætning sidst i indeværende år
eller først i det nye år. De gamle blå skabe forsvinder og reklameskilte på flugtvejsdøre
må ændres til skilte over billedcollage.
Økonomi - ender med merforbrug der indarbejdes i næste års budget
Forlængelse af forpagtningskontrakten – forlænget med yderligere 3 år på samme
vilkår.
Gennemgang af aktuelle aftaler om arrangementer/lejemål: Loppemarked 8. november
hvor lejeindtægt kommer brugerne i GIC tilgode. Hallen var ledig denne dag.
Fyrværkerisalg, foregår ude på parkeringspladsen. Der betales for tilladelse til dette.
Juletræssalg, bliver ikke i år, men forsøges af Greve Fodbold igangsat fra næste år,
som tilbagevendende aktivitet. Messe til januar – se under kommentar under
eventuelt. Status for IFK projekt med ønske om udvidelse af aktivitetsområdet (aktuel
dialog med skatere i Greveområdet er bl.a. i gangsat)
Status på squashhalsprojekt – afklaring kommer om de fortsat forventer at gennemføre
projektet inden jul
Flygtninge i Greve Kommune – inden jul vil der være ca. 20 beboere som bor ved
Borgerhuset. Der vil måske komme henvendelser direkte til foreninger om muligheden
for at gå til idræt. Om det er muligt afgøres af hver enkelt forening. Derudover blev det
konkluderet at emnet flygtninge ikke hører til på GIC brugerrådsmøde.
3. Status for anlægsprojekter
Det hemmelige rum
Projektet er forsinket på grund af nye brandsikringskrav i forhold til endelig
ibrugtagning af lokalerne. Der er sag på Byrådsmøde i kommende uge, som
forhåbentligt bevilger de midler, der skal til for at færdiggøre projektet. (Opfølgning
efter mødet: den 23-11-2015 blev pengene bevilget af byrådet)
Atletikstadion
Formelt kan midler først frigives til anlægsprojektet først i det nye år. Anlægsperioden
forventes at være marts til juli 2016.
Dette giver udfordringer både for Greve Trim og Greve Fodbold.
Der er dialog med Greve Trim og Søren tager kontakt til Greve Fodbold og ser på
mulige løsninger i forhold til afvikling af deres kampe under ombygningsperioden.
Udfordringen er at alternativet ”hullet” ikke er drænet og derfor vil stå under vand hvis
vi får et fugtigt forår.

4. Aftale om fremtidig fælles brug af lokaler
Foreløbig drejer det sig om håndboldlokalet, Sørens kontor, Greve Trim lokalet.
Orientering om status på denne proces blev givet i mødet. Når endelige aftaler er
indgået udmeldes det til alle.
5. Nyt fra Greve Kommune/Idrætsrådet
Idræts- og Fritidssekretariatet
Opstart i Greve Borgerhus forventes at ske først i det nye år.
Orientering fra lokalefordelingsudvalget i Greve Kommune – folkeoplysende foreninger
kan låne lokale gratis, mens ikke folkeoplysende foreninger ikke kan. Der er mulighed
for at søge dispensation om vederlagsfri brug. Dette håndteres af
lokalefordelingsudvalget.
Orientering givet fra Jørgen Nielsen (repræsentant i lokalefordelingsudvalget) på
mødet.
6. Opfølgning på fællesmøde om træningslokale
Orientering givet i mødet. Der mangler ekstra dialog med fodbold og håndbold før der
kan findes en endelig form på deling af faciliteten.
Der er tilbud fra GSB – om at stille sig til rådighed med vejledning i korrekt udført
tungvægttræning.
7. Nedlæggelse af udvalg vedrørende fodboldhus
Punktet udsat fra sidste møde: Arbejdsgruppen har ikke været aktiv i lang tid – forslås nedlagt indtil
der sker noget konkret i denne sammenhæng. Beslutningen udskudt - til der er afklaring af om der er grundlag
for at fastholde arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen blev nedlagt, men der er brug for intensivt arbejde med de
udfordringer i fodboldklubben i forhold til omklædning og opholdsrammer – Søren følger
op på dette. Jørgen (Formand), Peter (Fodbold)og Trine (IFK) involveres i det videre
forløb.
En prioritering af anlægsønske i forhold til at sikre optimerede vilkår for denne meget
store forening har brugerrådets opbakning.
Fodboldformanden spurgte ind til om det er muligt at inviterer Kultur og Fritidsudvalget
på besøg, så de kan blive præsenteret for udfordringerne.
Anne Marie Lyduch vil gerne undersøge muligheden for et besøg af det politiske udvalg i
foråret 2016.
8. Forslag til datoer for Brugerrådsmøder i 2016
Følgende dage og datoer foreslås: Mandag den 29-02, tirsdag den 10-05, onsdag den
07-09, torsdag den 24.11.
Generelt er møder aftalt fra kl. 19.00-21.00. Sidste møde før jul er fra kl. 18.00.
Datoerne blev godkendt
9. Punkter til kommende møder
Til mødet den 29-02:
Ønsker til vores budget i GIC (materiale i forhold til tilbagemelding fra foreningerne
udsendes før jul, og skal være os i hænde inden 01-02-2016)
Anlægsønsker til det kommende budgetforløb 2017-2020.
10. Eventuelt.
Dialog om messen:
Der var endnu engang dialog om den store messe. Der er politisk bevågenhed på at

dette arrangement fastholdes. Vanskeligt at få flyttet datoerne, da messearrangør har
datoerne inde i en plan for en række arrangementer de står for i hele Danmark.
Gymnastik synes ikke godt om tidspunktet og at Hal 4 benyttes i en sådan grad så
Reutergulvet delvis tages op. Badminton har brug for faste datoer fra år til år på denne
type arrangement.
Søren undersøger med messearrangøren hvilken fleksibilitet der er mulig i forhold til
datoer og hvilke område der benyttes til messen fremadrettet (fra 2017 og fremefter).
I løbet af december meldes ud til de foreninger der er påvirket af aflysninger med
videre i forbindelse med messen i januar.
Puljemidler til idrætten:
Brugerrådet bakker op om at idrætsrådet skal arbejde aktivt for ekstra midler til
idrætspuljerne.

