Referat af brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter
Dato: 11-09-2014
Tid: 19.00-21.00
Sted: Mødelokale 1
Tilstede: Jørgen Nielsen (foreningsfitness), Jette Nielsen (Op på Dupperne), Steen Jørgensen (Greve Trim),
Thomas Andersson (Greve Atletik), Jens Nørgaard(Greve Fodbold), Pernille Hald Olsen
(personalerepræsentant); Anne-Marie Luduch (Greve Strand Badminton), , Lotte Kok( Greve Gymnastik og
Trampolinforening), Jesper Svendsen (Greve Håndbold), Ole Diekelmann (Greve Tennis), Merete Woll
(Greve Bridgeklub), Vagn Graversen (Greve Line dance), Trine Bilberg(IFK)
Afbud: Preben Larsen (Greve Bordtennis), Tenna Severinsen (Greve Dancecenter),
1. Godkendelse af dagsorden
Greve Fodbold medbragte materiale vedrørende facilitetsønsker fra fodbold. Det blev aftalt at
punktet kommer på næste brugerrådsmøde. Materialet fremsendes til formand & centerleder så
materialet kan medsendes som bilag til det kommende møde.
Dagsorden godkendt
2. Præsentationsrunde
Ikke gennemført da de nye faste medlemmer ikke var mødt op denne dag
3. Budgetproces
Aktuel status på den i gangværende budgetproces
- 8 spors atletikstadion medtaget
- Det hemmelige rum
- Besparelse via øget indtægt på 200.000 kr.
- Andre elementer i overslags årene
- Facility magement
(efter brugerrådsmødet er der indgået budgetforlig – alle nævnte punkter er medtaget i
budgetforliget)
Tilbagemelding fra formand/næstformand i forhold til møde til formand fra Teknik & Miljø og
centerleder for samme) – man samler alt vedrørende bygningsvedligeholdelse i ejendomscenter.
Der er ikke tænkt i forringelse i serviceniveau. Brugere skal ikke være bekymret, da der er lovet
samme serviceniveau. Der blev meldt ud, at det er samme medarbejdere i GIC som i dag..
Konklusion: samme service, samme medarbejderstab.
Det vil være vigtigt, at brugerne indgår i processen med beskrivelse af hvilke
opgaver/arbejdsopgaver i forhold til evt. kommende udbud omkring opgaveløsningen ”Facility
mangement”. Hvis det udmøntes vil det ske tidligst med virkning fra 1. januar 2015
- Høringssvar;
kommentarer fra Greve Trim og Greve Fodbold på høringssvar fremlægges i mødet Greve Trim:
”fortrinsret til lokalet for Greve Trim, men alle foreninger vil også kunne benytte det på andre tider”.
Mulighed for lokale til samvær efter træning, kontorrammer og faciliteter til eksempelvis
præsentation af klubtøj med videre. Når bevillingen forhåbentlig bliver givet i forbindelse med
budgettet skal der gennemføres en proces med indretning med videre. Denne plan forelægges for
brugerrådet inden gennemførelse.

Fodbold: ”Der er fortsat plads til publikum selvom der kommer et 8 spors anlæg”.
4. Lokaleregler
Gennemgang af de politisk vedtagne lokaleregler.
Alle skal selv stille op og tag ned indenfor egen tildelt tid både i hverdagen og til sær-arrangementer
Alle opstillinger ved sær-arrangementer skal primært foretages af den forening som har
arrangementet dog i tæt kontakt med GICs medarbejdere.
Særlige aftaler i forhold til elitetræning i skoleferierne hen over skoleåret er del af gældende regler.
Der udsendes udmelding til alle foreninger med understregning af gældende regler – så alle
foreninger er orienteret om det.
5. Meddelelser
- grøn drift
Overtaget af Hededanmark med virkning fra 01-09-2014. Kontakt vedrørende diverse
arrangementer og driftshverdagen sker til Greve Idrætscenter. Brugerrådet ønskede aftalen udsendt
som bilag til referatet
- ændring i bemanding i det samlede Greve Idræts- og Fritidscenter
På sigt reduktion med 1,5 årsværk på grund af ændring, hvor Greve Idræts- og Fritidscenter ikke
længere varetager dele af den grønne drift. 1 årsværk er udmøntet og processen omkring det halve
årsværk er i gangsat
- ny vagtplan
Med baggrund i reduktionen i bemandingen, er der valgt styrkelse i forhold dagtimerne, så
kerneopgaver med rengøring, reparationer og håndværkerkontakt, forberedelse af arrangementer
med videre kan få den nødvendige opmærksomhed. Vagt er derfor som udgangspunkt ikke tilstede i
tidsrummet 17-21.30. Det er en forsøgsordning som evalueres senere på året
- status økonomi
Forventer fortsat årsresultat indenfor gældende ramme med mindre der udefra kommende ting som
ikke har været mulige at forudsige
-kunstudstillinger
Der er nu næsten fuldt booket frem til næste sommer med skiftende udstillinger fra måned til
måned.
- Helhedsplan for området (proces tænkes genoptaget)
Behovet for plan for parkeringsområdet. Centerleder skal undersøge muligheder for at få fremmet
processen med at få lavet plan for det.
- Aktuel proces i forhold til ny forpagter
Bedømmelsesudvalget er formand og næstformand for brugerrådet, formand for kultur- og
fritidsudvalget og centerleder for Greve Idræts- og Fritidscenter. Fristen for at byde ind på
forpagtningen er mandag den 15. 09.2014.
6. Depotkapacitet
Bilag med status for fordeling af aktuel depotkapacitet.
Blev udleveret i mødet og medsendes som bilag til referatet
Præsentation af projekt idé om ekstra depotkapacitet
Brugerrådet fandt tankerne om stort depot langs hal 3 interessante og det bør derfor medtages i

ønskeliste til næste års budgetarbejde. Kommentar om udnyttelse af en 1. sal blev ytret for at
udvide udnyttelsen af en evt. tilbygning blev fra Greve Gymnastik og Trampolin.
7. Baderum
Hvordan sikrer vi en bedre udnyttelse af baderumskapaciteten?
Greve Trim har et ønske proces omkring denne problematik ønskes igangsat. Greve Fodbold
påpeger at der er en stor udnyttelse efter almindelig arbejdstid. Hvis støvler eller andet også skal
låses inde er der behov for skabe. Søren snakker videre med Greve Fodbold. Tilbagemelding i næste
møde.
8. Reklamemulighed ved fodboldbaner
Fodbold har ønske om reklamebannere ved fodboldbanerne, da det er her medlemmerne kommer
forbi dagligt og det derfor giver mest reklamemæssigt i forhold til reklameværdi..
Brugerrådet anbefaler at der skal gives lov til opsætning af skilte på hegn mod fodboldbaner, da alle
foreninger skal stilles lige i GIC i forhold til reklamemuligheder uanset om denne forening har sin
dagligdag indendørs eller udendørs.. Greve Fodbold skal fremsende præsentation af deres konkrete
tanker til centerleder, som så vil undersøge mulighederne. På brugerrådsmødet blev det ønsket
udvidet til også at gælde arealerne ved kunstgræsbanerne. Denne mulighed undersøges også.
Navn til stadion under lokale hjemmekampe, kan det tillades??– ønske fra Greve Fodbold skal
fremsendes og behandles ligeværdigt med Greve Strand Badmintons hjemmekampe.
9. punkter til kommende møder
Husk at I kan /skal henvende jer til formandskabet
Fordele og ulemper ved selvforvaltning – et punkt til et fremtidigt møde
10. Eventuelt
Der er ønske omkring fyrværkerisalg fra forening – Søren har umiddelbart afvist det i henhold til
tidligere udmelding fra kommunen centralt. Brugerrådet ønsker det undersøgt under betingelser at
opbevaring sker udenfor GICs matrikel.
Mødedatoer – kan det være på skiftende dag – der fremlægges forslag til dette på kommende
møde.
lyd og musik samtidig i hal 3 + 4 er ikke mulig ved anvendelse af headphone og PC samtidig. Dette
er et problem.
Teleslynge - er et ønske i alle vores rammer. Søren indhenter tilbud
Der blev spurgt til status i forhold til squash hal: Projektet i fortsat proces med dialog mellem Greve
kommune og mulig investor
hal 3 – hæve-sænke væg i hal 3 - det er en for lys farve. Søren undersøger om der er noget som
vedkunne gøres ved dette.
Mærker man nedgang i antal medlemmer på grund af skolereformen. Badminton og håndbold
mærker det – IFK mærker det også. Gymnastik kan ikke mærke dette, men har også først adgang til
hallerne efter SFO tid.
Budgetønsker - vil blive taget op først i det nye år (formand/næstformand/centerleder) bearbejder
tidligere ønsker på aktuel liste.

