
Dagsorden for brugerrådsmødet i Greve Idrætscenter 

Dato: 29-02-2016 

Sted: Mødelokale 1 på 3. sal ved hal i Greve Idrætscenter 

Tid: kl. 19.00 – 21.00 

Tilstede: Thomas Elsgaard (Greve Trim) , Lotte Kok (Greve Gymnastik & Trampolin), Peter Würtz Madsen 

(Greve Fodbold) , Merete Woll (Greve Bridge Klub), Thomas Andersson (Greve Atletik), Jesper (Greve 

Håndbold), Jette Nielsen (Op på Dupperne), Jørgen Nielsen (Fitness), Anette Dida Nielsen (Greve Line 

Dance), Trine Bilberg(IFK),  

Afbud: Preben, Anne Marie Lyduch (GSB), Tenna Stripp Severinsen (Greve Dancecenter), 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Konstituering af brugerråd 

I henhold til gældende vedtægter (vedlægges indkaldelsen) skal alle foreninger som er en del af 

brugerrådet i 1. kvartal 2016 (lige år) meddele om hvem der fra deres forening. Alle foreningerne 

bedes derfor senest på selve mødet den 29-02 have meddelt til centerleder hvem der er deres 

repræsentant i de kommende 2 år. 

I forbindelse med konstitueringen skal vælges formand og næstformand blandt brugerrådets 

medlemmer. 

 

Jørgen Nielsen valgt som formand og Lotte Kok valgt som næstformand. 

Der udsendes liste med registrerede medlemmer og suppleanter. Den enkelte foreninger vender 

tilbage til administrationen, hvis der er rettelser til listen. 

 

 

3. Status på igangværende projekter 

- Atletikstadion 

Arbejdet igangsat for 2 uger siden. Foreløbig tidsplan siger, at arbejdet er afsluttet medio juni. Det 

betyder, at ibrugtagningen senest forventes at være 1. juli 2016. Der udsendes løbende nyhedsmails 

med information om udviklingen i projektet. 

- Status for renovering af diverse områder i hal 1 

Anlægsprojektet er nu næsten helt afsluttet – endelig aflevering finder sted nu på torsdag den 03-

03-2016. 

 

4. Fodboldklubhuset  

Der er nedsat en arbejdsgruppe på sidste møde. Der blev i mødet givet en mundlig orientering om 

status for dette arbejde. Essensen af den mundtlige orientering var, at arbejdsgruppen skal få 

afstemt hvilken del af det samlede projekt, som kan være fælles projekt for alle og hvilken del af 

projektet der alene er et fodboldprojekt. Arbejdet fortsættes i denne arbejdsgruppe i den 

kommende tid.  

 

5. Ændring i depot projekt (kommende anlægsønske) 

Det nuværende depotprojekt, som  det foreligger, er tænkt opført som en tilbygning til hal 3. En hel 

del af det depotbehov som findes i Greve Idrætscenter knytter sig til aktiviteter i hal 4. Der ønskes 



derfor dialog om revurdering af depotprojektet, så der i stedet for et stort depot kunne tænkes i 

mindre depoter som knytter sig direkte til de haller hvor der er behov for ekstra depotkapacitet. 

Der var bred tilslutning til at der skal udarbejdes et forslag som tager udgangspunkt i denne 

tankegang. 

 

6. Ledelsesinformation 

- problemer med varme i aktivitetssal 1, hal 4, mv 

Der er problemer med styringen af cts anlægget, da der for øjeblikket kommer for meget kold luft 

med ventilationssystemet – det undersøges aktuelt hvad der kan gøres for at mindske de gener som 

det afstedkommer.  

- nye lokaler som kan bookes 

Nu er det muligt at booke lokalerne. De ekstra møderammer som kan bookes er Sørens kontor, 

håndboldlokalet, Greve Trim lokalet og mødelokale1 på 3. sal.  

- Squash projekt (aktuel status for dette projekt). 

Indstilling om aflysning af squashprojekt forventes  politisk behandlet i løbet af marts måned 2016. 

(Det er efterfølgende blevet oplyst at sagen vil blive forelagt på KFU møde i april med efterfølgende 

behandling i ØPU og Byråd senere samme måned). 

- Tilskud til introduktion af flygtninge i foreningslivet 

En række af foreninger har sagt ja til at ville deltage i dette projekt. Greve Trim, Greve Fodbold, 

Hundige Boldklub, Greve Håndbold, GSB, Greve Gymnastik og Trampolin, Greve Tennis, Greve 

Bordtennis, Greve Atletik (først fra august). Administrationen vil, hvis der er behov for det, være 

praktisk bindeled til de flygtninge der ønsker at afprøve forskellige idrætter.  Tilbud om mulighed for 

afholdelse af fælles møde med forvaltningen er det ikke aktuelt behov for. Greve Fodbold havde 

spørgsmål til ordningen som tages direkte med Greve Fodbold. 

Der er problemer med hærværk og indbrud på vores matrikel for øjeblikket. Der tages kontakt til 

risikokoordinator for at undersøge muligheden for flere kamaraer eller anden relevant øget sikring 

af vores område. 

 

7. Status for rengøring 

Generel drøftelse af rengøringen i Greve Idrætscenter. Hvad er jeres vurdering af det nuværende 

niveau for rengøringen. Både i hverdagen og i forbindelse med store arrangementer.  

Der var generel kritik af rengøringsstandarden på stedet. Hal 1 og omklædningsrummene i 

tennisklubhuset blev nævnt som konkrete steder hvor rengøringsniveauet ikke altid var ok. Mange 

flere kunne indgå i denne liste.   

I forbindelse med DM i gymnastik var rengøringen slet ikke ok. GIC er opmærksom på denne særlige 

problemstilling, og vil arbejde videre med model på løsning som både involverer 

rengøringsselskabet, Greve Idrætscenters driftspersonale og brugernes der står for det enkelte 

arrangement. 

Det blev aftalt at det der sker opfølgning og afdækning af udfordringerne med rengøringen i den 

kommende tid. Blandt andet vil formand og næstformand for brugerrådet i samarbejde med 

centerleder gå tæt på den gældende rengøringsaftale.  

Greve Kommune, driftsenheden på Greve Idrætscenter og ledelsen af GIC er meget opmærksomme 

på de udfordringer der er med rengøringen på stedet, og der er derfor tæt dialog med 

rengøringsselskabet omkring kvaliteten af det arbejde der udføres på stedet. 

 



8. Anlægsønsker 2017 

Der medsendes den anlægsplan som har været fremsendt til alle tidligere. Brugerrådet skal på 

brugerrådsmødet beslutte hvilke anlægsønsker der videresendes til Kultur & Fritidsudvalget og til 

Idrætsrådet. 

Brugerrådet tilsluttede sig det fremsendte bilag med kommende anlægsønsker og prioritering af 

samme. 

 

9. Aktuelle driftsønsker 

Der er udarbejdet liste over arbejder der er igangsat og en række ideer til tiltag som kan tænkes 

realiseret i 2016. Brugerrådet skal i mødet beslutte hvilke ekstra ting der skal realiseres i 2016. 

Punktet vil være et fast punkt på brugerrådsmødet fremover, så også på kommende møder kan der 

tages beslutninger om nye tiltag inden for gældende budget.  

Det blev aftalt at der skal ses på kriterier for hvad der kan tages med på den fælles liste. Det skal 

afstemmes hvilke idrætsrekvisitter der er et privat anliggende for den enkelte forening og hvilke 

idrætsrekvisitter der kan tages over det fælles driftsbudget. Formand og næstformand udarbejder i 

samarbejde med centerleder oplæg som forelægges i det kommende møde. 

Der blev derfor ikke taget beslutning om nogen indkøb i mødet. 

Greve Tennis spurgte til to udfordringer. Lys til klubhus via mørk trappe og mellembygningsfacade i 

tennishal som er meget dårlig stand. Projekt med lys kan godt være del af ønsker til driften. 

Mellembygningsfacaden er del af almen vedligeholdelse af bygninger i Greve Kommune. 

 

 

10. KFU besøg tirsdag den 31-05-2016 kl. 16.30 

Kultur & Fritidsudvalget har i deres mødeplan indlagt et besøg på Greve Idrætscenter tirsdag den 

31-05 kl. 16.30. Det som vi forventer at skulle vise frem denne dag er: Besigtigelse af ”hullet”, den 

indendørs tennishal og fodboldklubhuset. 

Vi skal aftale hvem der på dagen deltager fra Brugerrådet. Det foreslås, at det er formand og 

næstformand for brugerrådet og en repræsentant fra Greve Tennis, en fra Greve Fodbold og en fra 

Idrætsfritidsklubben. 

Det blev aftalt at det er Greve Fodbold, Greve Tennis, formanden for brugerrådet og centerleder der 

deltager i mødet med Kultur og Fritidsudvalget. 

 

11. Punkter til kommende møde 

Rengøring 

Driftsbudget 

Cafe Langsiden 

 

12. Eventuelt 

Greve Bridgeklub er glade for, at der er taget initiativ til at få sat pleksiglasplader i loftvinduer i 

aktivitetssalen. Eneste udfordring er nu ventilationsanlægget som blæser kold luft ind i lokalet om 

aftenen når de har deres aktivitet i lokalet. Søren er i gang med at undersøge hvad der kan gøres 

ved det. 

Greve Atletik er glade for at der er blevet lavet aftale med anlægsprojektet på atletik stadion om at 

flytte det gamle sand fra sandgraven til Greve Gymnasiums sandgrave. 

Der blev fra alle udtrykt stor glæde over billedvæggen som er kommet op i forhallen til hal 1. 

Der blev spurgt til løsning med opslagstavler som erstatning for de skabe som hang i foyer ved hal 



1. Pernille og Søren er ved at finde ud af løsning på denne udfordring. Formodentlig bliver det på 

væggen over for toiletter ved hal 1, som bliver området hvor alle foreninger der ønsker det for 

mulighed for opslag på ”egen” opslagstavle. 

 

 

 

 

 


