Dagsorden til brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter
Udgave 2
Dato: Torsdag den 15-12-2011
Tid. Kl. 18.00 – 21.00
(mødet forventes afviklet 18.00 – 19.30, hvorefter der er fælles spisning)
Sted: mødelokale ved cafe
Mødeleder: Erik Vedeby
Referent: Søren Peter Møllnitz
Aktuelle afbud: Preben (bordtennis), Ole (tennis), Michael (Dart)
Tilstede: Erik(formand for brugerråd), Ida(Center for Kultur & fritid), Thomas (atletik), Helen (håndbold),
Trine (Idrætsfritidsklubben), Anne Marie (Greve Strand Badminton), Per (Greve Fodbold), Pernille
(personalerepræsentant GIC), Jørgen (Greve Strand Skyttelaug), Merete (Bridge), Lotte (gymnastik), Jette
(op på dupperne), Steen (Greve Trim), Tenna (Greve Dancecenter), Jørgen (rep. Handicapidræt),
Søren(leder af GIC)
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Punkt om frivillighedsfest indarbejdet i dagsorden som nyt punkt 5
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt
3. Meddelelser
Velfærdsfaciliteter (AT påbud)
Status for reklameaftaler (Har alle fremsendt hvad de skulle)
Personalesituationen
Aktuelt en langtidssyg, Ny leder pr. 1. januar 2012 er Søren Peter Møllnitz, som været konstitueret
siden 1. august 2011
Muligt dræningsprojekt (Hullet)
Interesse for stor koncert
Orientering om NM i Gymnastik
Rytterlys er bevilget
Tennishal afsluttet – forsikringssager bliver ordnet.
Optælling på kunstgræs resten af vintersæsonen
4. Fællesmøde med KFU 10. januar 2012
Vi forslår en times møde tirsdag den 6. marts kl. 18.00 eller senere – hvor de inviteres til at komme
efter at deres eget møde er slut.
Hvis det ikke kan lade sig gøre, har vi punktet på, på det først kommende møde i det nye år.

5. Frivillighedsfest den 9. marts 2012
Festen kan holdes i Greve Idrætscenter. Særarrangement vil kunne aflyses (ifølge Jørgen Nielsen).
Anbefalingen fra brugerrådet er: En fest med spisning, underholdning og musik. Det bør være gratis
at deltage. Deltager antallet er max 400. Deltagerne vil selv kunne betale for drikkevarer
6. Indretning af mødelokale
- oplæg til indretning forelægges i mødet
De mødeborde og stole der stod i håndboldlokalet er foreløbig indretningen af lokalet. Det vil
anslået koste omkring 30.000 kr. at få centralvarme op i lokalet. Interaktiv tavle koster ca. 15.000
kr.. Så der er behov for ca. 50.000 kr. for at gøre det helt funktionsdueligt. Det indarbejdes i
ønskeliste til 2012.
Det lille lokale i stueetagen – tidligere kontor ( det indrettes med firkantede borde, så det bedre kan
bruges til mødelokale. Herefter vil det kunne bookes som mødelokale på linje med andre lokaler.
Der sættes oplslag op ved dette lokale som viser hvornår det er optaget – så det resten af tiden kan
bruges til ”hyggested” for stedets brugere.
7. Status for økonomi
Forventet underskud – anslået dags dato kr. 900.000 – 10 % over nettorammen.
Ønsker til budget 2012 – jeg har indkøbt sneslynge, indhenter tilbud på bedre skiltning i hallerne,
elektroniske skærme i fodboldhuset og i borgerhuset, beskyttelsesbokse til madrasser, indretning af
mødelokale. Alle blev opfordret til at komme med input.
Budget 2012 – Der vil blive udarbejdet et budget, hvor driften kan indeholdes det bevilgede
nettobudget.
8. Datoer for kommende møder i 2012
- forslag til datoer forventes udsendt først i næste uge
Leder har ikke fået udsendt datoer før mødet – forslag runddelt i mødet.:
Brugerrådet – ønskede foreløbig kun at fastlægge det første møde i 2012 til torsdag den 2. februar
2012. kl. 19.00.
9. Eventuelt
Restaurationsguide vil komme på som punkt på førstkommende møde.
Sæderne i hal 1 har meget harpiks – (leder af GIC følger op på problemstillingen)
Administrationen – hvilke tider er det reelt åben (GIC følger op på det)
Håndboldlokale – ønsker nyt loft, og vil gerne selv betale – skaf pris – (leder af GIC finder ud af det)
Sikring af forpagters område (Leder af GIC er opmærksom på det)
Oprydning langs stien på tværs er mangelfuld (Leder af GIC følger op på det)
Kastegården - den skal repareres efter stormen (Leder af GIC er opmærksom på det)
De udendørs madrasser med den nuværende overdækning. Atletik er bekymret for om det var godt
nok (Leder af GIC følger op på det)
Som afslutning henstillede leder af Greve Idrætscenter til, at de mange punkter under eventuelt,
som godt kunne klares i hverdagen med direkte henvendelse til GIC – fremadrettet blev løst af
denne vej, fremfor at være punkter under eventuelt. Det tilsluttede forsamlingen sig til.

