
Referat Brugerrådsmøde Greve Idræts Center 2019-02-11 

 Fremmøde  

- Fitness - Jørgen Nielsen (Formand)  
- IFK - Trine Bilberg (Næstformand)  
- Greve Atletik - Kai Gustavsen 
- Greve Fodbold - Jens Nørgaard  
- Greve Gymnastik og Trampolin - Sanne Søgaard 
- Greve Håndbold - Ronnie Nielsen 
- Greve Linedance - Britt Berantzino 
- Greve Senior Sport - Jette Nielsen 
- Greve Strands Badmintonklub - Helle Holm 
- Greve Strands Bridgeklub - Merete Woll 
- Greve Tennis - Peder Barlach 
- Greve Trim - Jan Sørensen 
- Personale GIC - Pernille Olsen 
- Kultur og Fritid - Jesper Svensson  

 

1.      Godkendelse af dagsorden 
         Godkendt 

 

2.      Økonomi. 

a) Klubbernes ønsker til budget 2019. 

o Deadline for første ansøgningsrunde er 1/4-19. 

 Ønsker indtastes via ansøgningslink: 
https://tilskud.greve.dk/puljer-og-tilskud/ansoegning-til-gics-forretningsudvalg 

o Foreninger anmodes om at tænke frem i tiden, så projekter kan ansøges i Idrætspuljen før der 
ansøges GIC-midler. 

o Idrætspuljen støtter især projekter, der kommer flere foreninger til gode. GIC-midler prioriteres 
ligeledes højt til fællesprojekter. 

b) Forretningsudvalgets ønske om overførsels mulighed. 

o Der er ansøgt 57.000 kr. til overførsel fra 2018-GIFC-budget til 2019-GIFC-budget 

 Overførsler bliver politisk behandlet i marts. 

 57.000 kr. svarer til 2% af 2018-GIFC-budget. Så god chance for at midlerne bliver overført 
til 2019-GIFC-budget. 

c) Elektronisk infoskærm ved Lillevangs vej. (Tilbud indhentet på ca. 350.000 kr.) 

o Beslutning: Forretningsudvalg afsøger følgende forhold før, der kan træffes beslutning om projektet: 

 Kan en infoskærm leases? 

 Kan det lade sig gøre at få sponsorer til infoskærm? 

 Og hvilke typer reklamer må I så fald vises på en reklamefinansieret infoskærm? 

 Kan GIC få lov til at spare op til en infoskærm over flere års budgetter? 

 Kan der ansøges om en infoskærm som anlægsønske i budgetprocessen? 

 Kan der ansøges om tilskud til en infoskærm i idrætspuljen? 
 
 

https://tilskud.greve.dk/puljer-og-tilskud/ansoegning-til-gics-forretningsudvalg


d) Udsmykning udvendig på hallerne. (Tilbud indhentet på ca. 140.000 kr.) 

 Idéoplægget er silhuetter af sportsaktive ala, dem der er kommet indendørs i forhallen. 

 Disse udendørs silhuetter bliver af producenten lovet at skulle holde ’for evigt’ 

o Generelt positiv stemning i Brugerrådet for projektet. Skal dog lige afklares, at der ikke er mere 
presserende ting, at bruge GIC’ midler til før projektet gennemføres. 

 Enighed om at der skal stå ’Greve Idrætscenter’ med forholdsvis stor skrift på forsiden ud 
mod Lillevangsvej. 

 

3.      Status på igangværende projekter.  

a) Dræning af hullet. 

o Projektet bliver udbudt lige straks. 

 Dræning af ekstra areal i henhold til Helhedsplanen for GIC er indtænkt i udbud. 

o Forretningsudvalg følger sagen nøje og forlanger at relevante brugere inddrages i rette tid.  

b) Udviklingsplan for GIC. 

 Den sidste arbejdskladde (Version 0,9) var udsendt til Brugerrådet inden mødet. 

o Gennemgang af materialet på mødet og generel godkendelse af produktet og processen. 

 Dog med den tilføjelse, at de forskellige delprojekter bør benævnes som ’områder’ frem for 
’faser, i og med listen over udviklingstiltag er foreløbigt uprioriteret. 

c) Det ”grønne” udbudsmateriale. 

o Udbudsmateriale bliver lagt ud på www.udbud.dk d. 12/2-19. 

o Forretningsudvalget har ikke fået lov at kigge på udbudsmaterialet, så det vides ikke om der er lagt 
op til at foreningerne skal stå for mere end de gør under den nuværende kontrakt. 

o Bud kommer ind d. 27/5-19 og behandles i Byrådet d. 24/06-19. 

o HedeDanmark har foreløbigt kontrakten på de grønne områder til d. 30/6-19. 

d) Langsidens udbudsmateriale. 

o Forpagtningen fra 1/3-19 blev udbudt på www.udbud.dk d. 22/12-18 med deadline d. 15/1-19 

 Der indkom ingen bud. 

o Nuværende forpagter er midlertidigt forlænget fra 1/3-19 til 30/6-19. 

e) Processen omkring Langsidens fremtidige status. 

o Forretningsudvalg fik fuldt mandat til at forhandle med forpagter sammen med den kommunale 
administration. 

o Brugerrådet stemte for at spare pengene på TV-mulighed i caféen (Ca. 30.000 kr. årligt). 

 

4.      Lokalefordeling i GIC. 

a) Særarrangementer for sæsonen 2019 – 2020 (fastsættelse af dato - i første omgang er fastsat 10/4-19 kl. 17) 

o Der er lige inden brugerrådsmødet afholdt et formøde med Gymnastik, GSB og Håndbold for at 
undgå, at der ansøges om de helt store arrangementer oven i hinanden. 

o Datoen for mødet fastholdes til d. 10/4-19 kl. 17. 

 Alle foreninger har deadline 1/4-19. til ansøgninger 
 
 
 

http://www.udbud.dk/
http://www.udbud.dk/


b) Sæson fordeling for 2019 – 2021 (skal vi indstille en fordeling?) 

o Der kan som udgangspunkt ikke skabes enighed om en fordeling, så fordelingen af sæsontider 
sendes videre til lokalefordelingsudvalget. 

 Efterfølgende er den største konflikt dog løst, så det er kun småting som 
Lokalefordelingsudvalget skal afgøre. 
 

5.      Dagligdagen for brugerne i GIC. 

a) Regler for brug af ”Det Røde Gulv”. 

o Håndbold ønsker, at der ikke bruges udendørs sko på ’Det Røde Gulv’. 

 Som udgangspunkt er det ikke muligt, at skilte et totalforbud mod udendørs fodtøj på et 
åbent gangareal. 

 Men Håndbold og Forretningsudvalg indleder dialog om et oplæg til hvordan, der kan 
henstilles til at undgå unødig udendørs fodtøj på ’Det Røde Gulv’. 

 Alle foreninger enige om at undgå organiserede aktiviteter med udendørs fodtøj på ’Det 
Røde Gulv’. 

 Hvis en forening kommer til at svine på området fejes arealet efterfølgende. 

b) Boldspil i aktivitetssalene 

o På Brugerrådsmøde 29/11-18 var der enighed om helt at droppe boldspil i aktivitetssalene. 

 Enkelte hold, spiller dog stadig bold til opvarmning. De implicerede foreninger er orienteret. 

c) Farlige vinduer i TRIM rummet. 

o Sikkerhedsmekanismerne, der skal sikre at vinduerne ikke kan åbnes for meget, er gentagne gange 
blevet ødelagt. 

 Der er nu monteret stærkere sikkerhedsmekanismer, som er sværere at ødelægge. 
 

6.      Bespisning før brugerrådsmøderne. 

a) Brugerrådet vil gerne spise før møderne (kl. 18.30) 

a. Man skal aktivt melde sig til mad før hvert møde. 

 

7.      Eventuelt. 

a) Greve Trim spurgte ind til om der kan gøres noget ved huller i asfalt mellem Hal 1/2 og Tennishal. Samt på 
cykelstierne på GIC’ areal.  

o Formandskabet afklarer snarest med chefen for Ejendomscenteret mulighederne. 

b) Greve Strands Badmintonklub melder at plakaterne i indgangspartiet ofte blæser væk med den nuværende 
opsætningsløsning. 

o Forretningsudvalget afklarer muligheder for andre løsninger i indgangspartiet. 

o Foreninger blev i samme ombæring remindet på at tage uddateret info ned. 

c) Greve Strands Badmintonklub melder, at temperaturen  i Hal 2 er meget lav (Helt ned til under 15 grader, 
når det er koldt udenfor) 

o Pernille/Dennis afklarer om temperatur kan justeres. 

d) Greve Linedance melder, at temperaturen i Sal 2 og 3 er meget høj (Helt op til 25 grader) 

o Pernille/Dennis afklarer om temperatur kan justeres. 

o Andre brugere, der har aktiviteter på gulvet i Salene er dog godt tilfreds med varmen 
 



e) Greve Linedance efterspørger en skraldespand til batterier 

o Pernille undersøger om det er muligt. 

f) Greve Håndbold efterlyser telefonopladebokse, som findes i mange haller 

o Forretningsudvalg afklarer mulighederne for en sådan løsning. 

g) Greve Gymnastik melder at der i flere omgange er blevet smidt ting i springgravene i Hal 4. 

o For at imødegå dette vil Gymnastik fremadrettet låse Hal 3 og 4 når de forlader hallen. 

o Under behandlingen af emnet kom det frem, at der enkelte gange ikke er blevet sat alarm til, når 
Gymnastik har forladt GIC som de sidste efter vagten er gået hjem. 


