Referat Brugerrådsmøde Greve Idræts Center 2018-05-15
Fremmøde
-

Fitness - Jørgen Nielsen (Formand)
IFK - Trine Bilberg (Næstformand)
Greve Atletik - Thomas Andersson
Greve Fodbold - Jens Nørgaard
Greve Gymnastik og Trampolin - Sanne Søgaard
Greve Håndbold - Ronnie Nielsen
Greve Senior Sport - Jette Nielsen
Greve Strands Badmintonklub - Helle Holm
Greve Strands Bridgeklub - Merete Woll
Greve Tennis - Carsten Møller
Personale GIC - Pernille Olsen
Kultur og Fritid - Jesper Svensson

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. GIFCs organisering og økonomi.
 Retningslinjer for brug af rådighedsbeløb.
o Den seneste melding fra administrationen lyder på Brugerrådets rådighedsbeløb i
nødstilfælde kan anvendes til renovering.
o Overførselsregler fra det ene budgetår år til det næste budgetår er blevet kraftig forringet.
Så som udgangspunkt, kan der IKKE overføres midler til næste budgetår.
o Budgetdialogmødet på Greve Gymnasium 2018-05-16 var uden deltagelse af GIC
forretningsudvalg.
 Brugerrådets ønskeliste.
o Foreninger, der vil have behandlet ønsker bedes indsende ønsker snarest via dette link:
o https://tilskud.greve.dk/puljer-og-tilskud/ansoegning-til-gics-forretningsudvalg
3. Status på igangværende projekter.
- Nyt gulv i Tennishallen - Det endte med at blive et rent tennisgulv - Greve Tennis og administration
arbejder tæt sammen med de potentielle 2 leverandører og der er god fremdrift i projektet, der forventes
færdigt inden indendørs sæsonen begynder.
- Dræning af hullet - Der er nedsat en gruppe med Pernille, Ejendomscenteret, Fodbold og Atletik, så der er
styr på hvornår projektet kan lade sig gøre i forhold til større stævner. Der er pt. IKKE fundet en
leverandør.
- Helhedsplan for GIC - Første møde onsdag 2018-05-16 med forretningsudvalget. Planen er at det skal
være afsluttet efteråret 2018. (I første omgang meldt september. Men i praksis nok oktober eller
november)
o Det skal undervejs afklares hvor meget brugerne i GIC skal involveres.
 Greve Tennis samt Greve Fodbold ønsker at involveres i projektet pga. deres store
anlægsønsker.
 Ikke stemning for at ALLE Brugerrådets medlemmer skal bindes til at deltage i en masse
faste møder. Vil dog gerne inviteres.
 Også brugere uden for GIC skal kunne inviteres ind (Eksempelvis kampsportsklubber, der
gerne vil ind i evt. ekstra GIC faciliteter).
 Brugerrådets medlemmer opdateres gennem hele processen.

4. Særarrangementer i GIC.
 Forslag fremsendt til administrationen (se bilag)
o Sag fremlagt til KFU, der lægger op til, at kompetencen for at tildele særarrangementer
flyttes fra lokalefordelingsudvalget til Brugerrådet i GIC.
o Brugerrådets indstilling er, at det hvis muligt skal fastholdes at være gratis for foreninger at
afholde sportslige arrangementer.
o Der afholdes et formøde i januar hvor de foreninger, der har større arrangementer snakker
sammen om muligheder for at ansøge/placere arrangementer i forskellige weekender.
o Brugerrådet peger på at Forretningsudvalget afgør evt. tvister
 Udeblivelse fra særarrangementer
o Reminder på at det koster 200 kr. pr time pr. lokale eller faktisk afholdt udgift, der ikke er
afmeldt senest 14 dage før.
5. Dagligdagen for brugerne i GIC.
 Opklæbning på vinduer, døre m.m.
o Kun elefantsnot eller malertape, der ikke sætter mærker - Foreningens ansvar, at der er
HELT rent efter opslag.
 Betaling for uhensigtsmæssig pedel-hjælp.
o Vagter KAN hjælpe ved særarrangementer, hvis det passer. Men det kan ikke kræves af
foreningerne - Skal som udgangspunkt blot åbne op for foreningerne.
 Der SKAL aftales procedure med Pernille / Dennis før større arrangementer.
o Hallerne skal afleveres tom efter træning og arrangementer (Andet kun efter aftale med
Dennis).
 Eksempler på ting, der fremadrettet vil blive opkrævet betaling for:
 Håndboldmål og fangnet efterladt fremme.
 Badmintonnet ikke er taget ned, når der kommer andre foreninger
 Mobile tribuner, der ikke bliver stillet på plads
 Gymnastikredskaber, der ikke er stillet på plads som aftalt.
o Unødig Pedel-oprydning vil blive opkrævet pågældende forening 300. kr. i timen dog mindst
500. kr.
 Maleri udstilling på gangene.
o Brugerrådet ønsker ikke udstillinger. Evt. mere permanente sportsbilleder fra den fotograf,
der har taget billeder til forhallen.
o Pernille afklarer hvilken aftale, der er lavet med fotografen.
 Bannere i vinduer, på vægge m.m.
o Bannere i vinduerne fjernes.
 Oprydningsdag.
o Går efter fast årlig oprydningsdag i slutningen af juni
 GIC-Administration kommer med dato.
 GIC-Administration bestiller passende antal containere, ud fra snak med foreninger.
6. Tiltag angående brugerindflydelse på restaurant Langsidens nye kontrakt.
 Brugerrådets formand rykker Ejendomscenteret for at få sat gang i processen angående
forpagtningsaftale straks.
7. Næste brugerrådsmøde? (12. september 2018)

8. Eventuelt.
 Hvor er projektet omkring Olsbækkilen? - Jesper afklarer hvad status er.
 Parkering ud for gule kantsten i rundkørslen af trænere og bestyrelsesmedlemmer.
i. Forening vil blive kontaktet angående evt. trænere og bestyrelsesmedlemmer, der nægter at
efterkomme personalets anvisninger.
ii. Evt. opråb i hallerne angående flytning af biler.
 Greve Fodbold har et projekt i gang med HedeDanmark og Ejendomscenteret, der sigter på at
forbedre kvaliteten af græsbanerne. I den forbindelse opfordres alle til at holde sig fra banerne med
mindre, man har idrætsaktiviteter på banerne.

