
Brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter 

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere: Jørgen Nielsen (Formand), Trine Bilberg (IFK, Næstformand), Thomas Andersson (Greve Atletik), 
Henriette Bohn Jensen (Greve Gymnastik og Trampolin), Ronni Nielsen (Greve Håndbold), Britt Berantzino 
(Greve Linedance), Jette Nielsen (Greve Senior Sport), Sven-Erik Hørmann (Greve Strands Badmintonklub), 
Merete Woll (Greve Strands Bridgeklub), Peder Barlach (Greve Tennis), Thomas Elsgaard (Greve Trim), 
Pernille Olsen (Personale GIC), Jens Nørgaard (Greve fodbold)

Afbud: Preben Larsen (Greve Bordtennis)

Referent: Sara Lethan Abild (Kultur og Fritid)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsorden blev godkendt.

2. Nedsættelse af brugerråd og valg af formand og næstformand
a. Brugerrådet består af de samme repræsentanter som hidtil, se liste vedlagt som 

bilag 1. Foreningerne har én repræsentant og én suppleant. Foreninger med 
manglende suppleanter eller som ønsker ændringer til listen skal melde det til 
Pernille.

b. Formand og næstformand er genvalgt.
c. Ved revidering af brugerrådets vedtægter fra 2010 kan det overvejes, om 

formand/næstformand skal være på valg forskudt hvert andet år.

3. Status på igangværende projekter
a. Lyd i hallerne / lydudvalg

i. Der var ikke råd til at gennemføre projektet med nyt lydanlæg i hallerne i 
2019. Udgiften bliver i omegnen af 400.000 DKK. GIC har lavet en 
formålsbestemt overførsel på 196.164 DKK fra 2019 til 2020. Vi får besked 
fra politisk niveau i marts, om vi har mulighed for anvende midlerne til 
projektet. Der er modtaget tilbud, men projektet startes ikke før der med 
vished er penge til det. 

ii. Inden køb bliver der en proces med kvalitetssikring af projektet.
b. Ventilation i festlokalet

i. Der er indhentet to tilbud på hhv. 63.000 DKK inkl. elarbejde og 67.200 DKK 
uden elarbejde. Der er indgået en aftale med Center for Teknik og Miljø om 
at dele udgiften 50/50.

c. Reparationer på stadion



i. Der er indgået en aftale med Center for Teknik og Miljø om at de dækker 
udgifter til reparationer på stadion svarende til 170.000 DKK. De anvendes 
som følger:
 80.000 DKK til kuglestødsbanen, dræningen virker ikke
 90.000 DKK til opstregning af løbebanen, reparation af afskalning og 

udbedring af problemer med vand i 3000 meter graven
d. Renovering af fodboldhus

i. Økonomiudvalget har afsat 5 mio DKK til renovering af nuværende 
fodboldhus. Dette er blevet prioriteret på tidligere brugerrådsmøde d. 
28.11.2019. 

e. Opmærkning af parkeringspladser
i. Der er ikke afsat penge i Økonomiudvalget til opmærkning af 

parkeringspladser i denne omgang.

4. Økonomi
a. Forventet rådighedsbeløb og overførsler

i. Rådighedsbeløbet forventes at være 650.000 DKK. Der mangler endnu 
besked om fra politisk niveau om hvorvidt en overførsel på 42.000 DKK fra 
sidste år kan indgå i rådighedsbeløbet.

b. Fremtidig ansøgningsprocedure
i. Pernille har lavet procedure for fremtidige ansøgninger, og det vil blive 

meldt ud per mail. Frist for ansøgning er d. 1. april 2020. Husk korrekte bilag 
og at der ikke kan søges om dækning af udgifter til normal idrætsmateriel.

c. Forretningsudvalgets forslag
i. Forretningsudvalget foreslår at gå videre med følgende to projekter, hvilket 

er godkendt af brugerrådet.
 Projekt Lyd i hallerne (såfremt vi får overførslen fra sidste år) 
 Ventilation i festlokalet

5. Forretningsudvalgets kommissorium
a. Kommissoriet er ikke i strid med brugerrådets vedtægter, men der skal foretages 

nogle konsekvensrettelser. Ordet centerleder skal skiftes ud med forretningsudvalg.
b. Ingen yderligere kommentarer.

6. Medlemsprioritering i fitness
a. Borgere med tilknytning til GIC har fortrinsret til medlemskab i fitness. Det er fx 

forældre til børn der træner i GIC. Brugerrådet bakker op om tiltaget og mener 
godt, der kan laves denne prioritering af medlemmer, da fitness ikke må være 
konkurrenceforvridende. 

7. Fremtidig benyttelse af showroom
a. Badmintons eneret til brug af showroom stopper til juni. Der er forslag om at alle 

foreninger kan fremvise deres klubtøj i showroom. Foreningerne taler om det i 



bestyrelserne og punktet tages op på kommende brugerrådsmøde d. 26. maj 2020 
med henblik på beslutning om brug af showroom i fremtiden. 

8. Dagligdagen for brugerne i GIC
a. Oprydning i vægtrummet mellem hal 1 og hal 2

i. Der er ofte rod i vægtrummet. Det er problematisk for rengøringen, der kun 
gør rent én gang om ugen såfremt gulvet et ryddet.

ii. Brug af vægtrummet skal overholde gældende regler om indendørs fodtøj 
og oprydning. 

iii. Hvis nogen ser det roder, så skal det meldes til Pernille eller Jørgen. De 
sidste brugere af vægtrummet får besked om rodet. Konsekvensen er en 
bøde på 500 DKK første gang, en bøde på 1000 DKK anden gang, og tredje 
gang bliver retten til brugen af vægtrummet skærpet. Det er gymnastik, 
håndbold, fodbold og badminton, der benytter sig af rummet fast. 

b. Oprydning i hallerne
i. Reglerne for oprydning er, at alt der ikke bliver brugt eller er fast inventar i 

hallerne skal i depot. Det skyldes sikkerhed og rengøring. Hvis materiel 
bliver opbevaret i kasser, så skal kasserne være aflåste. 

ii. Der mangler også bedre oprydning i festlokalet. Pernille ser på, om der kan 
laves en fast plan over, hvor tingene skal stå i festlokalet.
 

9. Opfølgning på planer om at indføre brugerbetaling og selvforvaltning i GIC
a. Der er nedsat et trilogiudvalg, som forbereder en sag om brugerbetaling 

(idrætsskat, lokaleleje, udgift til afholdelse af stævner). Sagen bliver sendt til 
politisk behandling d. 11. marts 2020. Trilogiudvalget rådfører sig med Jørgen og 
Ronni. Mange af de oprindelige forslag om brugerbetaling var ikke lovlige i henhold 
til folkeoplysningsloven. Jørgen og Ronni er tilfredse med indstillingen.

b. Der er et efterslæb i Greve Idrætscenter på 30 mio DKK. Nu er der bevilget 5 mio 
DKK, men der mangler endnu 25 mio DKK.

10. Eventuelt
a. Dato for årsmøder

i. D. 26. maj 2020 kl. 19, d. 9. september 2020 kl. 19 og d. 26. november 2020 
kl. 18.

b. Affaldssortering
i. Skal Greve Idrætscenter sortere affald ligesom borgerne i Greve? 

Forretningsudvalget ser nærmere på reglerne. 
c. Netværket i GIC

i. Der har været udfordringer med ustabilt netværk i GIC. Pernille undersøger, 
om GIC kan benytte Rådhusets IT vagt i weekenderne. 

d. Greve Gymnastik og Trampolin efterspørger en skriftlig begrundelse for 
forretningsudvalgets afslag til opsætning af fitnessudstyr i hal 4. Brugerrådet er enig 
i forretningsudvalgets argumentation omkring sikkerhed og lighedsprincip. Sara 
skriver skriftlig begrundelse til Greve Gymnastik og Trampolin. 



e. Det er vigtigt, at alle foreninger får samme priser fra Cafe Langsiden i forbindelse 
med afholdelse af arrangementer. Det er ikke muligt at lave en prisliste fra 
forpagterens side, da det afhænger af arrangementernes karakter (herunder antal 
og mængde). Alle foreninger skal have aftaler på skrift, og Pernille får sendt priser 
fra forpagteren, så der kan tjekkes for forskelsbehandling.

f. Det er muligt at leje ledige tider i GICs lokaler, også til aktiviteter der allerede findes 
i GIC. GIC skal have lejeindtægter svarende til ca. 200.000 DKK om året. 

g. Foreningerne er ikke forpligtet til at anvende Café Langsiden i de perioder, hvor den 
er lukket (fx skolernes sommerferie og juleferien). Foreningerne kan lave en 
forespørgsel til Café Langsiden, men de må også godt få leveret forplejning udefra i 
disse perioder.

h. Foreningerne må ikke sælge forplejning på eget initiativ ved særarrangementer, det 
kræver en aftale med Café Langsiden. Der gælder samme regler for alle foreninger. 
Foreningerne må godt udlevere gratis ting, fx via sponsorater, men være 
opmærksom på at popcorn udløser ekstra rengøringsgebyr. 

i. Harpiks på gulvet i hallen generer når der laves gulvøvelser. Måtter og hår hænger 
fast i gulvet. Pernille følger op på harpiksrenser spray samt rengøring af gulvene.
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