
Referat Brugerrådsmøde Greve Idræts Center 2018-09-12 kl. 19.15 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 
 
2. Status på igangværende projekter 

 Nyt tennisgulv 
o Carsten: Planlagt ibrugtagning på mandag (17/9) – 14 dage forsinket – Økonomien ser ud til 

at holde rimeligt. 
 Dræning af hullet 

o Projektet er igen udsat – Men garanteret fra politisk hold, at det laves hurtigst muligt 
(Bliver dog IKKE i 2018) 

o Enigt brugerråd MEGET utilfredse med processen samt den uklare beslutning uden klar 
dato! 

 Helhedsplanen for GIC 
o Brugerrådet forventer, at der afsættes de nødvendige midler inden for en overskuelig 

årrække. 
o Tennis vil meget gerne have, at alle deres ønsker kommer med i planen! 

 Den Grønne kile 
o 2 projektansøgninger i den Grønne Kile afsendt til fonde. Primært i enden tættest på 

stranden. 

3. Anvendelse af Brugerrådets rådighedsbeløb. 

 Status på brugeransøgninger. 
 Forretningsudvalgets forslag til nye tiltag. Bilag udleveres på mødet. 

o Lakering af gulve Hal 3-4. 
o Støvlevask ved fodboldhus. 
o Musikanlæg i Hal 1 (Vigtigt, at der både kommer tilslutning via Bluetooth og stik)  
o Evt. højtaler omflytning i Hal 1. 
o Nye Bluetooth enheder.  
o Buskrydning mellem tennisbaner og IFK (græs i stedet).  
o Buskrydning foran Langside samt ved tennis mod stadion (græs i stedet). 

 Træer bibeholdes 
o Udsmykning af gangene i mellembygningen. 
o Vindue i spinning ud mod taget over mellembygningen. 
o Cykelstativer. 
o Godkendt af enigt Brugerråd. 

4. Generelle problemstillinger. 

 De kommunale kommandoveje. 
o Aftalt, at chefen for Ejendomcenteret samt Kultur og Fritidschefen kan indkaldes til møder 

med Forretningsudvalget. 
 Rengøring. 

o Der blev kun bevilget midler til 3 medarbejder, hvor oplægget var 4 medarbejdere. 
o Opstart har været lidt kaotisk med én medarbejder på ferie de første uger af sæsonen. 



o Foreninger skal melde til Forretningsudvalg hurtigt, hvis der er noget der ikke fungerer (på 
de generelle linjer) 

 Skal være rent og tørt på gulvet når brugerne kommer. 
 Må ikke gøre rent under aktiviteterne. 

 Langsidens forpagtningskontrakt 
o Pt. Forlænget til 1. marts 2019 - Bliver presset at nå en ordentlig proces med 

brugerinddragelse inden for den deadline. 
o Brugerrådet kræver at blive inddraget reelt i processen samt have medindflydelse på 

kontraktudformningen. 
o Brugerrådet forventer at have indstillingsret til udvælgelsen af forpagteren. 

 Videreformidling af brugerrådets beslutninger eks. stadionbanen og oprydnings dag. 
o Alle lover at stramme op på kommunikationen ud i foreningerne 
o Fremtidigt samles opmærksomhedspunkter i en særskilt mail, der kommunikeres videre fra 

Brugerrådets medlemmer til foreningerne. 
 Personer der ikke vil efterkomme regler og anvisninger. 

o Parkering på de gule streger 
 Afsøges om der er mulighed for at give bøder fra kommunalt hold 
 Personalet intensiverer opklaring af hvilke personer, der stadig holder ulovligt. 
 Personalet kan kalde bilejere folk over samtaleanlægget. 
 Foreningslederne vil meget gerne, have besked når det drejer sig om deres 

medlemmer og specielt trænere/bestyrelse/udvalgsmedlemmer. 
 Fortsat bevidst ulovlig parkering kan i yderste tilfælde resultere i at haltid fratages 

en forening. 
o Dårlig tiltale til personale 

 Kan medføre bortvisning. 
 Foreningslederne vil meget gerne have information, hvis det drejer sig om deres 

medlemmer og specielt trænere/bestyrelse/udvalgsmedlemmer.  
 Næste sæsons særarrangementer herunder evt. betaling. 

o Da der ikke er afklaret, om der skal betales for arrangementer, kan der ikke laves et 
fællesudvalg for særarrangementer med Karlsund og Tune 

o Der aftales møde for at afklare  
 Ungdoms festen d. 28. september. 

o Pt. Er der ikke købt ret mange billetter 
o Alle foreninger med unge tjekker om det er sendt videre 
o Forpagteren afholder Seniorfest samtidig i Sal 1. 

5. Eventuelt 

 Kommunens kasse til udendørs opstregning til stævner og kampe er tom. Så HedeDanmark vil ikke 
forestå dette resten af året. 

 Det er samme kasse, der skal stå for håndtering af fodboldmål, så fodboldmål vil hverken blive 
taget ned eller repareret. 

 Brugerrådet protester over, at der ændres procedurer uden forvarsel. 

 Forretningsudvalget går videre med sagen. 


