
Brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter den 9. september 2020 
 

Til stede: Linedance, Bridge, Fodbold, Gymnastik, Tennis, Atletik, Op på dupperne, IFK, Badminton 
 
Referat opdateret på baggrund af kommentarer. Dette referat er endeligt, udsendt den 24.09.2020. 

 
1. Forslag til anvendelse af brugerrådets restbeløb. 

 
Udvidelse af terrasse, rydning af hæk, trappetrin. handicaprampe m.m. 
Forretningsudvalget indstiller 50.000 kr.  
Helhed og ser ordentlig ud.   
Enighed - Godkendt 
 
Indretning af terrasse med blomsterkummer, skiltning m.m.  
Forretningsudvalget indstiller 30.000 kr.  
Spørgsmål om hvem der skal vedligeholde? FU undersøger om det kan komme med i grøn 
kontrakt 
Enighed - Godkendt 
 
Brædder til og reparation af mobile tribuner 
Forretningsudvalget indstiller 33.000 kr. 
Enighed - Godkendt 
 
Stole til stolegymnastik 
Forretningsudvalget indstiller 30.000 kr. 
Senior sport skal finde de rigtige stole. De blå bliver sat i container og de nye kommer til at stå 
under trappen, hvor de blå står nu. 
Enighed Godkendt 
 
Gitter til materialerum i hal 1 
Forretningsudvalget indstiller 25.000 kr.  
Der er ikke en dør, så alle mulige kan tage hvad de har lyst til, derfor dette ønske. 
Enighed - Godkendt 
 
Tilskud Reutergulv 
Forretningsudvalget indstiller 100.000 kr. samt genbehandling i IR 
Gymnastik har søgt elitepuljen og har fået afslag, med begrundelsen om at de har søgt et for stort 
beløb. Jørgen ønsker ansøgningen genbehandlet, da gymnastik har fået afslag uden henvendelse. 
Gulvet kostede 409.000 kr. (Er købt tilbage i foråret).  
Enighed – Godkendt. 
 
Udskiftning af 4 stk. transportable fodbold jern mål til aluminiumsmål. 
Forretningsudvalget indstiller 24.000 kr. 
Enighed - Godkendt 
 
Afblænding af vinduer i Aktivitetssal 2. 
Forretningsudvalget indstiller 5.000 kr. 
Enighed - Godkendt 
 



Reparation af utæthed i vandgrav. 
Forretningsudvalget indstiller udlæg på 10.000 kr. 
Ved nærmere undersøgelser, viser det sig at der med største sandsynlighed er en revne i betonen. 
Dette kan ikke repareres for dette lille beløb. Der bliver lavet en sag til teknik og miljø 
Ikke godkendt. 
 

2. Coronasituationen 

 Opdeling af mellembygningens lange gang i h/v 

 Andre relevante Corona tiltag. 
Vi er langt fra ligeså strikse som andre steder. (svømmehal, rådhuset) – Vi ønsker heller ikke at 
blive paniske MEN Vi skal passe godt på hinanden.  
Husk at bruge de rigtige indgange og udgange.  
Respekter at få sprittet af og hold afstand! 
 
Papirholdere til hallerne skal indkøbes! 

 
3. Langsiden 

 Langsiden har på eget initiativ valgt at holde lukket mandag den 31. august. Som 
minimum skal administrationen i GIC have besked.  

 Langsidens nye koncept og fremtidig procedure i forhold til udbud og priser 

 Evnt. ændret åbningstid om fredagen. 
- Det har været en hård periode for Langsiden og der er blevet indgået en aftale om 
forpagtningsaftale og andre udestående. Han har i øjeblikket rigtig travlt, da han er alene i 
køkkenet. Vi skal passe godt på ham, for ikke at miste ham.  
- Han har spurgt om han må holde lukket for almindelig åbningstider i uge 42? Brugerrådet kan 
ikke bestemme dette, men kan indstille til det. Der er et badminton og håndbold stævne hvor han 
gerne vil indgå aftaler om evt forplejning og/eller egensalg.  
Det indstilles! 
- Han ønsker først at åbne kl. 11, da der intet morgensalg er. 
Vi indstiller til følgende åbningstider: Åben kl. 11-14 & 16-21.30 
- Derudover ønsker han at holde lukket fredag indtil kl. 1600. Her er der ingen faste 
formiddagsbrugere, og dermed intet salg. Ved arrangementer og aftaler holder han selvfølgelig 
åbent. 
Vi indstiller. 
Weekenden forbliver som ifølge forpagtningsaftalen. 
 

 
4. Status på stadion projekter 

 Terrasse ved Langsiden er bestilt hos HP tennis – oktober. Ny terrasse inkl. 
forlænget terrasse og rydning af buskads  
Er besluttet via nyhedsbrev 120.000 kr.  

 

 Opstrengning og reparationer på rød belægning – den 7. – 18. september 
Det er i gang 

 Vandsystem til vandgrav (3000m hæk) Udbedres uge 36. 
Det er i gang 

 Utæthed i vandgrav den 7. – 18. september. 
Se punkt længere oppe i referat.  



 
5. Status på øvrige igangværende og nye projekter 

 Kunststofbanerne – starter?  
- Der er problemer med udbudsmaterialet da den rådgivende ingeniør 
tilsyneladende har begået fejl og dermed risiko for sagsanlæg mod Greve 
kommune. Dette forhold vil formodentlig betyde forsinkelse af projektet.  

 Baderum forsinket 
- Færdige d. 25. september 

 Parkeringspladsen starter uge 36.  
- Det er i fuld gang. Der bliver ca. 75 nye pladser 

 Fodboldhuset – tidsplan.  
- Der bliver afholdt 3 møder i træk torsdag d. 10.sep. Det bliver en lang proces. Der 
skal presses på, så ikke vi kommer ind over et valg! Denne besked er givet til IFK og 
Fodbold (Møderne er nu afholdt og arkitekten er på sagen) 

 Lyd i hallerne – bevægelsesrum tidsplan - brugermanual – ledninger m.m. Der er 
lige lidt med lydstyrken. 
- Det er meget VIGTIGT at det er personalet der styrer lydstyrken!  
- Samkaldeanlægget mangler stadig. Dette er også sat i gang. 

 Sundhedsskiltning – 3 skilte IFS. 
- Ved fodboldstadion, indgang, kunstbaner. 

 Borde bænke sæt til træterrasser på jordhøje 
-Vedligeholdelse af jordhøje skal ind under grøn kontrakt fra juni 2021 

 
Nye projekter principbeslutninger 

 Sandstrand til håndbold og volley. Bilag på mødet 
- Atletik bruger området og synes det er en dårlig ide 
- Vedligeholdelse er besværliggjort pga. fremkommeligheden 
- Betænkelig ved sand i forhold til ”lufteplads” for dyr, samt unge mennesker der 
sidder og hygger. 
- Det må ikke koste GIC noget fremadrettet. 
- Det er en kort periode den er anvendelig  
- Der er flertal i brugerrådet om, at det ikke skal gennemføres i henhold til 
ovenstående. 
 
 

 Paddeltennishal – Genbehandles når projektbeskrivelse foreligger 
 
Carsten præsenterede projektet og der var en overordnet drøftelse. 

 
Brugerrådet er positivt indstillet på udvikling af området og støtter et 
paddeltennisprojekt, blot det ikke er til gene for andre brugere. Brugerrådet 
afventer mere specifik projektbeskrivelse. Desuden aftalte formanden for fodbold 
og formanden for Tennis at mødes for at se på muligheder for flytning af 
fodboldbaner. 
  
Det er efterfølgende blevet aftalt, at formanden for Greve Tennisklub og eventuelle 
bestyrelsesmedlemmer deltager på et fremtidigt FU-møde for at fremlægge status i 
sagen. 



 
Strategi i forhold til fremtidige anlægsønsker. 

 Prioriterede anlægsønsker 2021 – Tribune på stadion – Depoter – Indgangsparti. 
- Ingen af de indsendte ønsker blev bevilget.  
 

Forretningsudvalget foretager en kapacitets undersøgelse som grundlag for vores 
anlægsønsker næste år, som er et valgår til kommunalbestyrelsen. Spørgeskema 
udsendes til foreningerne af formanden. 

- Sara Abild laver en model med stikprøver for kapacitetsundersøgelsen 
 
Ønsker der er nævnt mundtligt og sporadisk. 

 Tennis ønsker 2 nye tennisbaner med henvisning til helhedsplanen 

 Ønsker om etablering af hal 5 

 Ønske om kunststofbane 3 
 

6.  IDRÆTSRÅDET OG IFS 

 Orientering omkring Idrætsrådet og IFS – kandidater til lokale- og puljeudvalg. 
- Der har den seneste tid været flere eksempler på, at foreningerne er blevet 
behandlet uhensigtsmæssigt og uretfærdigt. 
- Jørgen ønsker ikke at genopstille til lokalefordelingsudvalget. 
Brugerrådet indstiller: 
- Jens fra Greve fodbold til puljeudvalget. Han tager imod. 
- Ronni fra Greve håndbold til lokalefordelingsudvalget. Han genopstiller. 
 

 
7. RYGEPOLITIK/andre ordensregler i GIC 

 Håndhævelse af rygepolitik i GIC. 
-  Vi har et regelsæt omkring Corona, rygning, parkering og opførsel på området 
m.m. men der er en stigende tendens til, at reglerne negligeres. 
- Det er den enkelte forening der har ansvaret under selve aktivitet og i de lokaler 
de er blevet tildelt for, at håndhæve reglerne. 
- På fællesarealet er det kommunens ansatte der skal håndhæve reglerne. 
Ved overtrædelse har foreningen ret til at smide medlemmet ud/give karantæne. 
- FU gennemgår hele matriklen for, om der skal være bedre skiltning! 
(Hundeluftning, udgang i Gic, knallertkørsel og opholdsregler) 
- Et enigt brugerråd indstiller til, at der bliver strammet op på dette område. 

 
8. EVENTUELT 

 

 Atletik: Er det muligt, at få lukket den offentlige sti ved atletik. Det er direkte farligt. 
FU undersøger! 

 Bridges: Opdeling af materiale rum i aktsal 1/festlokalet, med tape på gulvet, så det 
er muligt at komme til borde og stole 

 
 


