
Referat af brugerrådsmøde. 
 
Dag og dato:  Tirsdag den 9. maj kl. 19.00 
Sted: Glasburet i Cafe Langsiden 
 
Tilstede: Jette Nielsen (Op på dupperne), Jørgen Nielsen (formand), Helle Holm (GSB), Trine Bilberg 
(næstformand/IFK), Thomas Andersson (Greve Atletik), Carsten Møller (Greve Tennis), Sussie Busk Hansen 
(Greve Gymnastik og Trampolin), Merete Woll (Greve Bridgeklub), Thomas Elsgaard(Greve Trim) Annette 
Dida Nielsen( Greve Linedance), Jens Nørgaard (Greve Fodbold), Pernille Hald Olsen 
(personalerepræsentant), Søren Peter Møllnitz (sekretær/leder af Greve Idrætscenter),  
 
Afbud: Tenna Stripp Severinsen (Greve Dance Center), Preben Larsen (Greve Bordtennis), Katarina 
Olah(Greve Håndbold) 
 
 
Dagsorden 
 

1. Budgetdialogmøde med Kultur og Fritidsudvalgsmødet afholdt den 9. maj (lige før 
brugerrådsmødet 
Formandskabet giver tilbagemelding fra dette møde. 
Oplægget fra dagens budgetdialogmøde er rundsendt til orientering.  
Enighed af kritik af model for budgetdialogmødet hvor GIC kun fik 2,5 minut. Dog er det positivt at 
KFU den 22. maj vil mødes med idrætten igen - GIC forventer her at få mere taletid. 
 

2. Anlægsønsker og driftsønsker  
Alle anlægsønskerne der er kommet fra brugerrådet er med i det oplæg der vil blive forelagt. 
Der var en fælles stemning om at der ikke fremsendes flere anlægsønsker nu. 
Greve Fodbold ønsker alene at der arbejdes videre med den store model. Så det mindre 
anlægsønske med kun mellembygning tages ud. (det findes i en bruttoliste, men meldingen vil blive 
videreformidlet til KFU) 
Der vil dog blive formuleret driftsønske som skal tage højde for udfordringen i hverdagsdriften med 
de mange åbningsdage, behovet for ekstra rengøring ved arrangementer og behovet for ekstra 
midler på grund af det store slid på faciliteterne. 
 

3. Orientering fra leder 
- Olsbækken Friluftsland 
Firmaet Møller og Grønbech er udvalgt til at forestå arbejdet med forslaget til udvikling af området. 
Der er lagt op til en høj grad af brugerinddragelse. Alle foreninger fra Greve Idrætscenter vil blive 
inviteret med i denne proces. 
- Helhedsplan for idræts- og fritidsområdet 
Der bliver forelagt plan for dette arbejde på det kommende KFU møde. Målsætningen er at der skal 
laves et produkt færdigt først i 2018. Tovholder på dette arbejde vil være Idræts- og 
Fritidssekretariatet. I vil løbende blive orienteret om denne proces, så brugerrådet er bedst muligt 
opdateret på det som sker i dette forløb. 
- Økonomi, herunder status på driftsbudget 
Aktuel liste over hvad er sket i indeværende budget - og grundlaget som aftalt i GIC i forhold til 
prioritering af disse midler udsendes snarest muligt når den er opdateret 



- Affaldsgebyr (foreninger opkrævet ved en fejl) 
Jørgen Nielsen har været inde over sagen i samarbejde med Kultur og Fritid. Hvis nogen af jer har 
betalt skal I have penge tilbage. 

4. Status for lokalefordeling, herunder særarrangementer  
Særarrangementer og lokalefordeling er ikke kommet ud endnu – men det er på vej en af de 
nærmeste dage. 
Der er behov for ekstra penge i indeværende år til driften, så der sikres et ordentligt 
rengøringsniveau under og efter afholdte arrangementer. 

5. Rengøring i Greve Idrætscenter 
Der er store problemer med rengøringen og den daglige drift. 
Der er stor utilfredshed med hvordan det håndteres. Som aftalt tidligere i dagens møde vil det det 
store behov for ekstra rengøring blive medtaget i dialogmødet med KFU.  
 

6. Puljerne i Greve Kommune 
Der sidder aktuelt tre puljeudvalg. 
Det ligner der er en forskelsbehandling, hvor andre lokalområder er blevet tilgodeset i højere grad 
end foreninger knyttet til Greve Idrætscenter. 
Der arbejdes aktuelt på ændring af det nuværende system, så det bliver et fælles udvalg. Der var 
opbakning i brugerrådet til dette forslag. Det reviderede forslag forelægges KFU på deres 
næstkommende møde. 
 

7. Punkter til kommende møder 
Olsbækken friluftsland 
Helhedsplan for Idræts- og Fritidsområdet 
 

8. Eventuelt 
Puslebord skal opsættes relevant sted. 
containerplads – udfordring med det meget som lokalsamfundet fylder i den. GIC er 
opmærksomme på udfordringen og er i gang med at finde løsninger på problemet 
Redskabsrummene – rengøring er et anliggende for den enkelte forening. Greve Idrætscenter skal 
anvise sted hvor man kan låne rengøringsmidler (støvsuger mv) 
Selvtræning for GSB – Det blev aftalt at GSB melder tidsrum ind til Greve Idrætscenter hvor der 
gives mulighed for selvtræning. 
Udfordringer med at den mobile væg mellem hal 3 og 4 løftes op samtidig med at der er træning – 
Jørgen Nielsen (Lokale udvalgsformand) og Jesper Svensson fra administrationen i K&F skal mødes 
med Gymnastik og Badminton i nærmeste fremtid om denne problemstilling. 
Greve Trim opfordrer til at arbejdes videre med træningsbakkens muligheder. Søren tager initiativ 
til at få Greve Atletik og Greve Trim samlet til et møde om dette. 
Der har været overtrådt retningslinjer i forhold til forpagtningen i forbindelse med 
stævnearangement  (Håndbold U DM) (Søren følger op på dette og genfremsender retningslinjerne 
om dette til brugerrådet) 
Ungdomsboliger i projekt som GSB og Badminton DK arbejder med (ungdomsboliger). Brugerrådet 
finder ideen spændende. Det blev omtalt at der også tidligere har været lignende ideer fremført. 
Der er i regi af Kultur og Fritid en undersøgelse i gang af mulighederne. 
 



 


