
Referat brugerrådsmøde mandag den 27. november kl. 18.00 (inkl. spisning) 
 
Tilstede: Jørgen Nielsen, Pernille Olsen, Helle Holm, Merete Woll, Sanne Søgaard Nielsen, Jette Nielsen, 
Katarina Olah, Thomas Elsgaard, Annette Dida Nielsen, Trine Bilberg, Dennis Olsen og Jesper Svensson 
 
Afbud: Preben Larsen, Thomas Andersson, Carsten Møller og Jens Nørgaard 
 
 
Sted: Café Langsiden 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 

2. Præsentation af Jesper Svensson. 
- Idrætskonsulent, der fremadrettet indgår som sekretær for Brugerrådet. 

3. Orientering omkring centerlederen Søren Møllnitzs exit fra Greve Kommune. 
- Jørgen orienterede. 

4. Den nye arbejdsgruppes sammensætning og dens arbejdsopgaver. 
- Jørgen Nielsen, Trine, Dennis Olsen, Pernille Olsen, Knud Høyer, Jesper Svensson (Morten 
Reynhardt er løst tilknyttet fra starten). 
- Første prioritet er at afklare status på specielt økonomi  
   - Er kommet langt i processen og der er som udgangspunkt penge til det der er lovet og 
formodentlig også lidt mere.  
- Definere organisering i GIC. 
    - Brugerråd anbefaler at der foreløbigt IKKE satses på at ansætte en centerleder til GIFC. 

a. Anbefaler en model, der minder om halvt selveje, hvor brugerrådet har større indflydelse. 
i. Idrætskonsulent kunne hjælpe til som deltids Centerleder i forhold til kontakter i 

GIC og Hundige Boldfælled 
ii. Fritidskonsulent kunne hjælpe til som deltids Centerleder i forhold til kontakter i 

Borgerhus og Olsbækken 
iii. Driftleder bør få større handlefrihed i forhold ejendomscenter og vagtplan. 

b. Anbefaler en prøveperiode på mindst 2 år 
 
Brugerrådet ønsker lidt flere Brugerrådsmøder. Første møde rykkes til januar. Datoforslag 
udsendes 

5. Den økonomiske situation og de heraf følgende nødvendige tiltag. 
- Det skal afklares hvilke budgetter, der skal betale hvilke poster - De nuværende retningslinjer har 
ikke været over 

6. Retningslinjer for samarbejde mellem foreninger og GIC’s administration. 
- Pernille og Dennis kommer med et oplæg til hvem, man skal henvende sig til angående hvilke 
sager? 
- Også regler for hvem fra foreningerne, der kan henvende sig til Pernille. 
- Afklaring af hvordan foreningerne rengør depoter  
   - Evt. betales støvsugere og andet fra GIC-budget 2018. 
   - Evt. afvente status på om rengøringen hjemtages, hvor der afklares om materiale må lånes af 
foreningerne. 



7. Udarbejdelse af nye vedtægter for brugerrådet. 
- Taskforce gruppen kommer med oplæg. 

8. Udarbejdelse af helhedsplan for GIC 2018. 
- Der er sat 300.000 kr. af i Budget 2018 til fodbold og andre foreninger til at udarbejde udkast til 
helhedsplan for GIC. 
   - Optimalt set er dette arbejde færdig ultimo april, så det kan indgå i den samlede 
facilitetsstrategi for hele kommunen. 
   - Fodbold og Tennis har indsendt forslag til forbedringer af GIC på deres område og alle andre 
foreninger opfordres til at indsende evt. lignende indslag, hvis der er interesse for det i foreningen. 

9. Tiltag i forbindelse med rengøring efter august 2018. 
- Der arbejdes på at få rengøringengen hjem til GIC. 

10. Maleriudstillinger? 
- Brugerrådet indstiller, at malerikonceptet enten fjernes eller som minimum at administrationen af 
ordningen fratages Pernille. 

11. Eventuelt 
- Kulde i Sal 1 pga. riste ned til kælderes - Dennis afklarer om det kan afhjælpes. 
- Mange ubudne gæster for tiden. HUSK at lukke ALLE nødudgange - Disse døre må IKKE åbnes med 
mindre det brænder!  

 
12. Brugerrådets julefrokost 

- Skål  
 
Mødet afsluttet kl. 19.15 
 


