
Referat Brugerrådsmøde Greve Idræts Center 2019-09-11  

Fremmøde  

- Fitness - Jørgen Nielsen (Formand)  
- IFK - Trine Bilberg (Næstformand)  
- Greve Atletik - Thomas Andersson 
- Greve Fodbold - Jens Nørgaard  
- Greve Gymnastik og Trampolin - Henriette Bohn Jensen 
- 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 - Carsten Møller 
- Greve Trim - Thomas Elsgaard 
- Personale GIC - Pernille Olsen 
- Kultur og Fritid - Jesper Svensson  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

2. Præsentation af Tabita Sonne-Dalsø - Kultur og Fritidschef 

 

3. Bruger relaterede punkter i Langsidens forpagtnings aftale. 

a. Fokus på brugerne i udarbejdelsen af kontrakt/udbud trods den kaotiske proces med få 

dage til at træffe en beslutning. 

b. Et kardinalpunkt at der er lighed for brugerne i forhold til forpagter. 

i. Herunder at forpagter ikke må sponsorere enkeltforeninger. 

c. Klubhussalg er afklaret i den nye kontrakt ved at foreninger må sælge forpagterens 

produkter til forpagterens priser med en mindre avance som udgangspunkt på 20%. 

i. Fodbold har haft åbent et par gange med tilfredsstillende proces. 

d. Positivt at der er åbent om formiddagen. 

e. Foreningernes muligheder for selv at sælge ved arrangementer er ikke afklaret helt. Det er 

ved at afklares hvad den kommende linje bliver. 

f. Forpagteren har indgivet priser ved udbuddet. Hvis disse priser skal ændres, skal det i følge 

kontrakten godkendes af Forretningsudvalget. 

i. Forpagteren kontaktes af Forretningsudvalget angående prissætning. 

g. Forretningsudvalget udarbejder en ’restaurationsguide’ og videresender til Brugerrådet 

samt lægger på hjemmesiden. 

h. Alle foreninger indsender de aftaler de allerede har indgået med forpagter i første omgang – 

Evt. også foreningens ønske om fremtidige aftaler. 

i. Præsentation af restauratøren Martin og hans kone Githa. 

i. Som udgangspunkt er Ghita kontaktperson til foreninger - info@vierbarekokke.dk – 

5239 0907 

ii. Foreninger, der har evt. brok over udbud eller andre udfordringer med forpagteren 

skal som udgangspunkt tage kontakt til Forretningsudvalget. 

1. Alle aftaler mellem foreninger og forpagter skal indgås skriftligt. 

 

mailto:info@vierbarekokke.dk


4. Udsmykning udvendig på hallerne (beslutning på baggrund af udsendt oplæg) 

a. Pernille eftersender oplæg 

i. Forslag godkendt. 

1. Teksten for ’Café Langsiden’ behøver ikke blive så meget mindre. 

2. Teksten på forsiden skal hedde ’Greve Idrætscenter’. 

 

5. Økonomi. 

 Klubbernes og forretningsudvalgets ønsker til budget 2019 i GIC. 

o Godkendt tidligere (TJEK beløb) 

 Udsmykning af Hal 3/4 ca. 140.000 kr. 

 Telte ca. 18.000 kr. 

 50 klapborde ca.  

 200 Stole ca. 58.000 kr. 

 Udendørs bænke ca. 44.000 kr. 

 Wire op i Hal 1 ca. 5.000 kr. 

 I alt 298.000 kr. 

o Forretningsudvalgets forslag til resten af Brugerrådets  

 Indrette vægtrum mellem Hal 1 og 2 ca. 40.000 kr. (Brugte maskiner) 

 Retningsbestemt højtalere i Hal 3 og 4 - ca. 140.000 kr. 

 Forbedring af lyd i Hal 1 - Både nye højtalere og ny placering - ca. 140.000 kr. 

 I alt ca. 320.000 kr. 

 Alle 3 forslag godkendt 

o Principielt 

 Det foreningerne søger skal de have afklaret om er lovligt. 

 

6. Status på igangværende projekter. 

 Dræning af Hullet. 

o Dræningsprojektet af ca. 40% af arealet af Hullet er i gang. 

 Brugerrådet ærgres over at det ikke er hele arealet, der drænes i denne 

omgang. 

o Forventes at være klar til brug august 2020. 

 Det kan først afklares hvordan resten af banerne påvirkes af vandet når 

banerne er i gang. 

 Helhedsplan for GIC. 

o Ser ikke ud til at der er afsat midler til at føre planen ud i livet. 

o Der er arbejde i gang for at afklare ejer- og brugerforhold ved evt. egenfinansiering. 

o Alle opfordres til at inddrage Forretningsudvalget og Brugerrådet i ønsker om nye 

tiltag. 

 Den nye grønne kontrakt. 

o Brugerrådet utilfreds med ikke at være blevet involveret i processen omkring 

udbuddet. 

 Det har resulteret i at flere områder er blevet glemt i kontrakten. 

 Tennis er bekymret for opstarten af forårssæsonen 2020, når der er skiftet til 

leverandør uden tenniserfaring. 



 Tennis har indsendt en klage over forløbet med opstart af Grøn 

kontrakt. 

 Svaret fra Greve Kommune er at service på Tennisbanerne skal være 

på samme niveau som det var i den gamle kontrakt. 

 

7. Budgetopfølgning 2019 

 Administrationens besparelsesforslag. 

o Idrætsrådet indsender et formelt høringssvar angående besparelser på 

idrætsområdet. 

 

8. Dagligdagen for brugerne i GIC. 

 Brug af vægtrummet mellem hal 1. og hal. 2. 

o Dialog med de 4 foreninger, der har ønsket tid i vægtrummet 

o Som udgangspunkt ønskes der følgende maskiner 

 Knæstrækker 

 Knæbøjer 

 Flextårne 

 

9. Opfølgning på arbejdet med at indføre brugerbetaling ved arrangementer. 

a. Det er ikke realistisk at få ens regler for brugerbetaling ved arrangementer i GIC, 

Karlslundehallerne og Tunehallerne 

 

10. Opfølgning på arbejdet med at gøre GIC selvforvaltende. 

a. Brugerrådet ønsker ikke at indgå aktivt i en proces om at blive selvforvaltende før matriklen 

er blevet renoveret til fornuftig standard eller der er sat en proces i gang for at kunne 

renovere . 

 

11. Eventuelt.  

a. Bridge - Stadig kold luft i Sal 1 

i. Forretningsudvalg tager sagen op med Dennis og Ejendomscenteret. 

b. Gymnastik – Problemer med en af de store trampoliner i Hal 4 samt en af de store madrasser. 

i. Fo 

c. Linedance - Der kommer mange brasende ind i Sal 2 og 3 i weekenden 

i. Forretningsudvalget undersøger om der skal sættes et ’optaget’-skilt op på dørene. 

 


