Brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter
Dagsorden
Dato: Torsdag den 2. februar kl. 19.00
Tid: Kl. 19.00 – 21.00 (forventet sluttidspunkt)
Sted: Håndboldlokalet (alternativ er mødelokale 2 sal)
Mødeleder: Erik Vedeby
Referent: Søren Peter Møllnitz
Tilstede: Jens Nielsen (punkt 1-3)Erik, Jørgen, Merete, Pernille, Tenna (kl.20.00), Steen, Ole, Søren, Helen,
Anne-Marie, Preben,
Afbud: Trine, Ida, Per, Thomas, Jette, Jørgen Dalsgaard,
1. godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med den rettelse at der indsættes et punkt vedrørende idrætsrådet.
2. godkendelse af referat
Godkendelse af referat fra mødet den 15-12-2012
Referatet godkendt, og man tilkendegav at formen på referatet var ok.
3. Idrætsråd og facilitetsudvalget
Man skal forelægge kritik af facilitetsudvalgets repræsentant i idrætsrådet håndtering af sit hverv i
idrætsrådet, som deres repræsentant i dette råd. Det opfattes klart at han kommer til at pleje
særinteresser mere end de overordnede betragtninger, man må forvente i den position som
repræsentant for facilitetsudvalget.. Formanden for Idrætsrådet bliver kontaktet, så han kan have
dialog med repræsentanten fra facilitetsudvalget om hvad god etik er i forhold til at varetage denne
type hverv.
4. meddelelser
Jens Nielsen – Centerchef for Kultur og Fritid mødt:
Uddelte i mødet redegørelse over indsats som kommune og idrætscenter har haft i forhold til
GIC(medsendes referatet). Drøftelse med brugerrådet med baggrund i redegørelsen.
- personale:
Administrativ medarbejder opsagt
Aftale med Greve Svømmehal – deres administrative medarbejder til økonomiarbejdet
- kontortider:
Som udgangspunkt ingen fast kontortid. Dette informeres ud via hjemmesiden. Fysisk på døren ind
til administrationen vil altid være skilt som fortæller hvad der sker – åben, lukket, kommer straks.
- -Greve Idrætscenter og Fritidscenter (overordnet ramme), Herunder GIC, borgerhus og Hundige.
- nye infoskærme
- ny hjemmeside
- velfærdsfaciliteter
- showroom
Helen ønsker at få taget til referat, at der også er andre steder der kan være salg – hvis det er det
det ender med at der kan finde salg sted fra showroomet.
- epc projekt i hallen
Greve Strand Badminton gør opmærksom på de store problemer med varmen i hal 2 og i deres

klublokale. Vi skal sikre at vi ikke mister penge på de fremtidige besparelser. Hvis det nu viser sig at
besparelsen ikke bliver så stor som antaget/beregnet.
Greve Idrætsforening går ind i sag om det løfte som GIC tidligere leder har givet i forhold til
dækning af en række omkostninger i forbindelse med deres projekt.
- nye mødelokaler
- renoveringsprojekt i cafeen
- økonomi
Punkt er på aprilmødet – når årsresultatet foreligger indkaldes økonomiudvalget.
Kopi priser er belvet justeret så det nu koster kr. 0,75 for sort/hvid og kr. 1,50 for farve.
5. Træningscenter
Fremtidig brug af træningscenteret der nu er flyttet og nyindrettet i det gamle dartlokale.
Oplæg udarbejdes af Søren Møllnitz – eftersendes senest på onsdag den 1. februar.
Oplægget var:
Træningscenter er primært rammen for holdtræning
- Træningscenter stilles i weekender til rådighed for håndbold som opvarmningsfacilitet når behovet
er tilstede
- Greve Idrætscenter forestår arbejdet med vedligeholdelse, efterspænding m.v. af udstyret
- Greve Idrætscenter står for rengøring
- De foreninger som ønsker at benytte træningscenter bliver del af ”andelsfællesskab”
- Den årlige ydelse for at være en del af træningscenter aftales fra år til år – ”andelshaverne” og
Greve Idrætscenter imellem
- De foreninger som er ”andelshavere” skal aftale med Greve Idrætscenter
- Liste over udleverede saltonøgler gennemgås – og personer som fremadrettet ikke skal have
adgang til træningscenteret lukkes ned
- Der betales kr. 50 pr. nøgle (gebyr som ikke tilbagebetales ved tilbagelevering)
- Fremadrettet afholder ”andelshavere og Greve Idrætscenter et årligt møde i 4. Kvartal. I dette
møde fastlægges næste års ydelse med baggrund i de ønsker og behov for nyinvesteringer m.v. der
måtte være
- Stiftende møde afholdes inden udgangen af marts 2012
Brugerrådet tilsluttede sig overordnet oplægget
Der skal ske en justering på prisen for en nøgle – i fitnesscenter er det 200 kr.
De penge der blev givet til dette sted til talent/elite og genoptræning
prisen
Mødet blev aftalt til at være mandag den 5. marts kl. 19.00 (Søren udsender invitation til mødet)
6. Reklameaftale
Status på indsamlingen af materiale.
Mundtligt oplæg v. Søren Møllnitz om de udfordringer/afklaringer der måtte være i henhold til de
byrådsvedtagne
Alle undtagen fodbold har indsendt.
Der er aftaler der udløber i år og andre først næste år
GIC har forøjeblikket 3 aftaler - som vi vælger ikke at forlænge – vi oplyser til alle relevante
foreninger hvornår pladsen er ledig.
De interessante rammer:
Fodboldstadion: Dialog mellem Greve Fodbold, Atletik og Greve Trim
Gymnastikhal: Greve Gymnastik og Op på dupperne
Hal 3: Badminton, håndbold, Greve Gymnastik, Op på dupperne
Hal 2, tennishal, tennishus, atletikhus, fodboldhus – kun en bruger aktuelt

Hal 1: håndbold, badminton, Op på dupperne og måske andre
Forhal – er det et sted hvor der skal reklameres ??
Nye inforskærme: Hvem skal have budskaber på dem ??
Store posters på Multihallen – er det en god ide ?? skal der ansøges om det ??
Andre store skilte på området – primært på parkeringsarealet – er det en god ide ??
Skal der være bannerskilte på trådhegn ??
Hvordan sikrer vi, at foreningerne har den rigtigt prisætning på de skilte de sælger ?? Skal vi/kan vi
blande os
God ide med et 2 timers møde om specifikt dette punkt i marts måned
Indsamling af viden om hvad reklameplads vil kunne give – på de særlige steder.
7. KFU møde den 6. februar kl. 18.00
Forberedelse af mødet med KFU mandag den 6. februar kl. 18.00 på Rådhuset.
Center for Kultur og Fritid har udsendt følgende foreløbige dagsorden for mødet:
·
Hvordan går det i Brugerrådets arbejde, hvilke udfordringer er der?
·
Brugerrådets ansvar
·
Status på mellembygningen
I brugerrådsmødet aftales hvilke punkter brugerrådet ønsker fokus på.
Overordnet er det mellembygningen der skal fokus på.

8. Vedtægter for brugerråd – sammensætning
Det aftales i mødet hvordan denne proces i forhold til nyvalg med videre finder sted.
Det forventes at kunne være punkt på mødet i april.
Erik Vedeby har endnu ikke taget stilling til om han stiller op som formand
Jørgen Nielsen meddelte, at han stiller op som næstformand
9. Forslag til møder i brugerrådet 2012
Alle dagene er torsdage
12 april kl. 19.00
12. juni kl. 19.00
6. september kl. 19.00
8. november kl. 19.00
13. december (julemøde kl. 18.00)
10. Punkter til kommende møder
12. april
- Restaurationsguide
- udkast til regelsæt for brug af showroom
- Valg af formand og næstformand

11. Eventuelt
Brugerrådet ønskede at leder af GIC løbende sørger for opfølgning i forhold til om de enkelte
foreninger overholder den gældende forpagtningsaftale.
Greve Strand Badminton omtalte behov for ekstra rengøring i primært hal 2, i vintertiden. GSB blev

opfordret til at sige til spillerne, at de ikke skulle tage indendørs på når de gik fra hal til hal. GIC vil
overordnet se på hvad der kan gøres for at mindske generne.

