
Referat af Brugerrådsmøde i brugerrådet for Greve Idrætscenter den 06-09-2017 

 
 Tilstede: Thomas Andersson(Greve Atletik), Trine Bilberg(IFK), Sussie Busk Hansen og Sanne Søgaard 
Nielsen (Gymnastik), Jette Nielsen (Op på dupperne), Jens Nørgaard(Greve Fodbold), Kim  (Greve Tennis), 
Helle Holm (GSB), Jørgen Nielsen (Fitness), Thomas Elsgaard(Greve Trim), Tenna Stripp Severinsen (Greve 
Dancecenter), Katarina Olah (Greve Håndbold), Preben Larsen(bordtennis), Pernille Hald Olsen (personale, 
GIC), Søren Peter Møllnitz(lede, GIC) 
 
Afbud: Annette Dida Nielsen Greve Linedance, Merete Woll(Greve Bridgeklub),  
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra administrationen 
- ungdomsfest 29-09 
Greve Håndbold og Greve Tennis er med til at gennemføre arrangementet. Alle foreninger med 
ungdomsmedlemmer. Målet er minimum 300 deltagere. Seneste tidspunkt for aflysning er 22. 
september. Der er skaffet sponsorer som giver et fint grundlag for økonomien. 
- Fest i samarbejde med Cafe Langsiden den 04.11 
Der kommer snart udmelding om denne mulighed. I alt vil der være plads til 600 deltagere 
- Nyt om AV udstyr og Internet 
Der er kommet en dedikeret linje uden om den kommunale linje. Muligheden for at benytte denne linje 
- status på økonomi 
Ok situation; Generelt i Greve Kommune er bedt om mådehold resten af året. Så nogle ting vil kunne 
ende med at skubbes frem til 2018 
- Status på proces med Olsbækkilen 
Brugere i GIC har mulighed for at komme med deres ideer til Olsbæk kilen, mandag den 18. september 
kl. 10.30-12.30 og igen 18.30-20.30 
- status på anlægsprojekter 
Der er om kort tid et års gennemgang på atletikstadion. Hovedbrugeren Greve Atletik er aktiv 
medspiller i oplægget til denne gennemgang. 
Anlægsprojektet med vandningsanlægget vil blive gennemført i løbet af efteråret 
- facilitetetsstrategi 
Peter fra IFS vil tage kontakt til jer via mail, så I kan give jeres forenings indspark til den kommende 
facilitetsstategi. Peter vil blive inviteret på det kommende møde for at give en status for arbejdet og 
give en opsamling på de input der er kommet fra foreningerne i Greve Idrætscenter 
Medarbejder fra Kultur og Fritid som sekretær for Brugerrådet 
Understøtning af leder sikres ved at Jesper Svensson fremadrettet deltager i brugerrådsmøderne og vil 
forestå arbejdet med dagsorden og referat. Pernille er fortsat del af brugerrådet og Søren vil som leder 
helt naturligt deltage i brugerrådsmøderne 
 

3. Budget 2018 – 2021 
Høringssvar er udsendt til brugerrådet 29-08 
Status for budgetprocessen præsenteres mundtligt i mødet. 
Borgmesteren er ikke kommet med et opfølgende udspil og vi må derfor blot afvente resultatet af  
budgetforhandlingerne  



4. Grøn drift 
Generel dialog om vedligeholdelses niveau 
Ukrudtsbrænding er desværre i henhold til kontrakten 4 gange årligt. Derfor kan det se ud som det gør. 
Det forsøges medtaget i en kommende kontrakt, at der er behov for en forøgelse af denne frekvens. 
Udfordringer med græsklipning – Hede DK har stor fokus på de gener der har været.  
 

5. Ejendomsenheden 
Udfordringer i hverdagen blandt andet på grund af aktuelt uddannelsesforløb 
Beskeden fra Teknik og Miljø er at de selvfølgelig er udfordrede på kapaciteten pga. de igangværende 
uddannelsesforløb – som vi er i hele Teknisk Service – men at det ikke burde give problemer ift. 
sæsonstarten. Vi løser opgaven som vi plejer. 
Der blev udtrykt skarp kritik fra brugerrådet i forhold til den aktuelle situation. Det blev aftalt at 
brugerne skal tage kontakt til Leder (Søren) når I oplever udfordringer med opgaveløsningen. Søren vil 
da sikre at det det bliver viderekommunikeret til Teknik og Miljø. 

6. Rengøring  
Generel status  
Udvidelse af mængden i samlet udbud og mindre elementer udtaget af udbuddet/ ex: fitness/IFK mv. 
Foreninger der mener at de har lyst til at byde ind på at overtage delelementer af rengøringen skal 
overveje dette. Der er en rigtig god dialog med den nye rengøringsansvarlige i Greve Kommune. Der 
arbejdes på at få medtaget et langt flere standardrengøringsdage ind i det nye udbud. 

7. Eventuelt 
Mødet er flyttet til den 27-11-2017 
Sanne Søgaard  Nielsen afløser Sussie Busk Hansen som repræsentant   sanne.soegaard@gmail.com fra 
Greve Gymnastik og og Trampolin. 
 
Merete Woll havde via mail orienteret om at det er snart at Greve Bridgeforening har 80 års jubilæum: 
”Af nyt fra bridge er, at vi 21.10 holder 80 års jubilæum i GIC. Guldturnering om dagen og fest om aftenen”. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
   
Søren Peter Møllnitz 
Kultur & Fritidschef 
   

  
  

Greve Kommune 
Kultur & Fritid 
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