
Referat Brugerrådsmøde Greve Idræts Center 2018-11-29 
 
Fremmøde  
- Fitness - Jørgen Nielsen (Formand)  

- IFK - Trine Bilberg (Næstformand)  

- Greve Atletik - Thomas Andersson  

- Greve Bordtennis – Preben Larsen 

- Greve Fodbold - Jens Nørgaard  

- Greve Gymnastik og Trampolin - Sanne Søgaard 

- 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 - Peder Barlach 

- Greve Trim - Thomas Elsgaard 

- Personale GIC - Pernille Olsen  

- Kultur og Fritid - Jesper Svensson  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

 

2. GIC’s organisering og økonomi. 

 Økonomisk status GIC. 

o Forretningsudvalget vurderer, at GIC-forbruget kommer til at stemme med budgettet for 2018. 

o Brugerrådet godkendte, at der fortsat i første omgang er delfinansiering af større projekter. 

o I forhold til den nuværende grønne kontrakt er det meldt ud, at der kommer en ny pose penge fra 

nytår. Så der som minimum bliver udført opstregning og netreparation samt ordnet tennisbaner 

og kastebure i den første del af 2019. 

 Økonomiudvalgsmøde med alle enheder i GIFC. 

o Det ser ud til at forbrug og budget kommer til at stemme for Aktivitetshuset Olsbækken og 

Hundige Boldfælled 

o Det er endnu uafklaret om der bliver midler til overs i Borgerhuset. 

 

3. Status på igangværende projekter.  

 Dræning af ’Hullet’.  

o Alle politiske partier har lovet, at projektet gennemføres i 2019. 

 Udviklingsplan for GIC. 

o Helhedsplanen tæt på at være færdig. Men mulighederne for at udvide antallet er lige nu på 

tegnebrættet hos arkitekten. Muligheden for at rykke kastegården tættere på Olsbækken er 

afklaret med negativt resultat, så det bliver primært en optimering af banerne på det areal, 

der pt. er tennisbaner, hyggeområde, buskads samt tennishus – Desuden vil der blive 

optegnet nogle mulige tennisbaner på den østlige del af fodboldbanerne i ’Hullet’. Disse 

baner dog med forbehold for, at der kan tilbydes Fodbold tilsvarende og fornuftigt areal 

andetsteds. Klublokaler til Tennis og evt. også til Atletik og Trim tænkes ind i 

Bygningsmassen ved Hal 1 og Tennishallen 

o Oplægget til mulig tennisudvidelse vil hurtigst muligt blive fremlagt de 3 implicerede 

foreninger (Tennis, fodbold og Atletik) - Hvis det kan godkendes fra alle 3 foreninger, sendes 

det videre til Brugerrådet i første omgang pr. mail. 

 Udbudsmateriale angående udendørs arealer på Idrætsanlæg. 



o Høringssvar fra de 3 Forretningsudvalg i GIC, Tunehallerne og Karlslundehallerne rundsendt 

som bilag til Brugerrådet inden mødet. 

 Greve Tennis, Greve Fodbold samt Greve Atletik har indsendt input til høringssvaret 

 Hovedudfordringen for foreningerne med det først udformede udbudsmateriale for 

foreninger med udendørs brug er, at der bliver lagt op til, at foreningerne selv skal 

lave alt arbejde med net, opstregning og en stor del af banevedligeholdelsen 

 Alle 3 implicerede foreninger kan godt se meningen med at der udføres lidt 

frivilligt arbejde. Men niveauet, der bliver krævet er uløseligt med frivillige 

kræfter. 

 Brugerrådet godkendte høringssvaret og anser det for uacceptabelt ikke naturligt at 

blive inddraget i processen tidligere end tilfældet har været. 

 Langsidens udbudsmateriale. 

o Udbudsmateriale skal ud inden jul 2018. 

o Forpagtersituation planlægges afklaret før 1. februar 2019. 

o Der ændres på selve forpagtningsretten, så den går fra GIC til Kommunens ejendomsenhed. 

 Det giver færre indtægter. Men også færre udgifter 

 Samlet set formodentlig et lille minus for økonomien i GIC. Men den store risiko ved 

at større maskiner går i stykker lægges over til Kommunens ejendomsenhed. 

o Fjernsynsafgifter betales fortsat af brugerrådet rådighedsbeløb (ca. 35.000 kr.) - Brugerrådet 

kan til enhver tid afgøre om fjernsyn ønskes eller ej. 

o Den gamle særaftale hvor Greve Fodbold selv må sælge mad i fodboldhus pilles ud af 

kontrakt 

 Alle foreninger er berettiget til at lave særaftaler med forpagter - Men det kan ikke 

kræves, hvis det er underskudsgivende for forpagter. 

o Åbningstider ændres weekend til 9-16 fra de nuværende 9-18 

 MEN krav om forpagter har åbent, når foreninger afholder arrangementer udenfor 

denne åbningstid og forventer gæster i Caféen.. 

 Foreningerne skal aftale specifikt med forpagteren på skrift, hvad de 

forventer, der kommer af gæster og hvornår foreningen mener det giver 

mening, at have åbent. 

o Både forpagter og Forening har klageret til Forretningsudvalg. 

o Tanken er dog, at god dialog skal sikre gode cafe-oplevelser for alle. 

o Krav om automater fjernes som udgangspunkt fra kontrakt, da de pt. ikke virker og for ofte 

brydes op for kontanter. 

 Kaffe automater efterspørges dog af Senior Sport - Meget gerne kontantløse til 

Dankort. 

o Brugerrådet godkendte Forretningsudvalgets forslag til ændringer i forpagtningskontrakten. 

 

4. Særarrangementer og lokalefordeling i GIC. 

 Koordineringsmøde store arrangementer. 

o 3. januar kl. 16 - Indkaldelse udsendes til relevante foreninger. 

 Særarrangementer for sæsonen 2019 - 2020. 

o 10. april kl. 17 - Indkaldelse udsendes til relevante foreninger. 

 Sæson fordeling for 2019 – 2021 (forsøg på at indstille en fordeling) 

o 5. februar - Indkaldelse udsendes til relevante foreninger. 

 

5. Dagligdagen for brugerne i GIC. 

 Regler for brug af ”det røde opvarmningsgulv”. 

o Harpiks nu ikke længere tilladt i forhallen. 



o Kun bløde bolde tilladt og kun i træningssammenhæng 

 Rigtige håndbolde uden harpiks dog tilladt i weekenden som opvarmning til kampe 

 IKKE tilladt at spille på vægge eller vinduer. 

 Der sættes kost op til rengøring af forhallen, hvis foreninger ønsker renere gulv til 

aktiviteter. 

 Regler gangarealer og bevægelsesrum. 

o Harpiks ikke tilladt i gangarealer og bevægelsesrum. 

o Brug af bolde og andre kasteredskaber ikke tilladt i gangarealer og bevægelsesrum. 

 Gælder alle foreninger. 

 
6. Brugerrådsmøder 2019. 

 Ordinære møder forslag: 

o Mandag d. 11. februar kl. 19 

o Tirsdag d. 14. maj kl. 19 

o Onsdag d. 11. september kl. 19 

o Torsdag d. 28. november. Kl. 18 - Spisning kl. 19 

 Ekstraordinære møder? 

o Ingen møder lagt ind foreløbigt. 

 

7. Eventuelt. 

a. Der var efterspørgsel på endnu mere klare regler for brug af forhallerne til aktiviteter 

i. Forretningsudvalg kommer til næste Brugerrådsmøde med et forslag. 

b. Bridge melder, at det stadig er koldt i sal 1. 

c. En del af Badminton Landsholdet træner med på GSB’s morgentimer i Hal 2 pga. konflikten mellem 

spillerforeningen og Badminton Danmark. 

i. Foreløbigt kun 2-3 uger. 

ii. Forretningsudvalget følger sagen. 


