Foreningsguide
I forbindelse med sidste års budgetbeslutning om at overføre ansvaret og udførslen af drift og
vedligeholdelsen af hele Greve Idræts- og Fritidscenter til Ejendomscenteret er der helt naturligt sket
ændringer i forhold hvem der udfører hvilke opgaver.
Den administrative enhed
Det overordnede ansvar for Greve Idræts- og Fritidscenter, hvorunder Greve Idrætscenter refererer til,
varetages af centerleder Søren Peter Møllnitz i samarbejde med administrativ medarbejder Pernille Hald
Olsen.
Ejendomscenteret
I forbindelse med indførsel af central ejendomsenhed, er det nu en driftsenhed i dette regi, som varetager
den daglige drift og vedligeholdelse af de fysiske rammer i Greve Idrætscenter. Lokalt er ledelsen af denne
enhed Teknisk Serviceleder Dennis Hald Olsen. Sammen med ham er der et antal teknisk
servicemedarbejdere som er knyttet til denne enhed.
Hvem kontaktes i forhold til hvad:
Den administrative enhed:
Jeres kontaktsted i forhold til diverse arrangementer, bookinger og spørgsmål i forhold til driften med
videre:







Planlægning af arrangementer, stævner, med videre
Ejendomscentret inddrages i planlægningsfasen, da de har udførende rolle i forbindelse med
afviklingen af denne type aktiviteter
Lokalebooking (Gøres som udgangspunkt via webbook)
Ønsker i forhold til udvikling af de fysiske rammer
Løbende proces som blandt andet sker i samarbejde med stedets brugerråd
Den formelde dialogpartner i forhold til foreningerne og andre samarbejdspartnere
Sekretærfunktion i forhold til brugerråd

Ejendomscenteret
Den del af Ejendomscenteret som arbejder decentralt med udgangspunkt i Greve Idræts- og Fritidscenter
er dem man som udgangspunkt skal henvende sig til i forbindelse med:



Akut opståede driftsproblemer
Hverdagsudfordringer i forhold til de fysiske rammer

Brugerrådet
Brugerrådet er den demokratiske platform, som i tæt dialog med den administrative ledelse, er
medbestemmende i forhold til udvikling af de fysiske rammer. I kan tage direkte kontakt til formand eller
næstformand for Brugerrådet eller gå via den administrative enhed, hvis i har et anliggende i ønsker at tale
med brugerrådet om



Høringspart i forhold til alt diverse idrætsfaglige spørgsmål, budget, relevante politiker m.v.
Fælles foreningsplatform i forhold til udvikling af de fysiske rammer

Kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger vil findes på hjemmesiden www.g-ic.dk under den fane der omhandler Greve
Idrætscenter

