
Referat af brugerrådsmøde 

Dato: 10. maj 2016 

Tid: kl. 19 – 21 

Sted: Mødelokale 1 

Tilstede: 

Keld Severinsen (Greve Dancecenter), Ole Diekelmann (Greve Tennis), Thomas Elsgaard (Greve Trim), Trine 

Bilberg (Idrætsfritidsklubben), Anne Marie Lyduch (Greve Strand Badminton), Annette Dida Nielsen (Greve 

Line Dance), Pernillle Hald Olsen (Greve Idrætscenter), Jette Nielsen (Op på Dupperne), Jørgen Nielsen 

(Fitnesscenter), Søren Peter Møllnitz (Greve Idrætscenter) 

Afbud: Preben Larsen (Greve Bordtennis), Peter Würth Madsen (Greve Fodbold), Lotte Kok (Greve 

Gymnastik og Trampolin), Jesper Svendsen (Greve Håndbold), Thomas Andersson (Greve Atletik) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Meddelelser fra leder 

- Status for indbrudsbølge 

Der er heldigvis aktuelt ingen indbrud, men vi kan ikke vide os sikre for at det ikke sker igen. Der er 

aktuel dialog med Sikkerhedskoordinator i Greve Kommune omkring udbygning af 

overvågningssystemet. Det vil kunne ske hvis GIC bidrager med halvdelen af omkostningen.  

- Squashhalsprojekt 

Byrådet tog den 25. april 2016 til efterretning, at projektet med etablering af en squashhal ved GIC ikke 

forfølges videre inden for de rammer, som Byrådet godkendte den 15. december 2014 og at Byrådets 

beslutning af 15. december 2014 nu betragtes som bortfaldet. Området kan derfor igen medtænkes 

som område til andre formål på vores matrikel. 

Kultur & Fritidsudvalgets besøg skubbet til den 16. august 2016 

Det besøg der var planlagt måned er nu planlagt. Det er fortsat Tennis, Fodbold og Brugerrådsformand 

der deltager i besøget og vi skal vise tennisgulv, hullet og fodboldhuset 

3. Den Grønne Kile 

Greve Idrætscenter indgår i samarbejde med Idrætsfritidsklubben i dialog om et overordnet projekt for 

området, som aktuelt kaldes ”den grønne kile”. Tanken er at der skal ses på hele området fra 

Rævebakken og ned mod vandet. Greve Idrætscenter og Idrætsfritidsklubben vil fysisk være placeret 

meget centralt i dette område. Aktuelt er der udarbejdet en skabelon til kortlægning af potentielle 

interessenter og målgrupper for fremtidig brug af naturområde (medsendes referatet). Hvis din forening 

kan se sig selv ind i denne sammenhæng bedes i snarest muligt udfylde medsendte skema. 

Idrætsfritidsklubben har allerede udfyldt skema (rundsendes som inspiration til alle). 

 

4. Status for projekt med udvikling af fodboldklubhuset 

Der blev i mødet givet en mundlig orientering om projektet. Det blev kun givet en kort orientering, da 

formand for Greve Fodbold havde måtte melde afbud på selve mødedagen. Jørgen kunne orienterer om 

at Greve Fodbold har en dialog med DBU Sjælland om der er i DBU regi kan være støtte midler som kan 

indgå som delfinansiering af et større samlet projekt. Brugerrådet orienteres via mail, hvis der inden det 

kommende brugerrådsmøde er nyt i denne sag. 

 



5. Rengøring i Greve Idrætscenter 

Lotte, Jørgen og Søren har gennemgået den nuværende aftale med rengøringsselskab. Behovet er 

sandsynligvis højere end den frekvens der er indlagt som en præmis i rengøringsaftalen. Søren har med 

baggrund i denne konstatering afholdt møde med Greve Kommune omkring udfordringerne med 

rengøring på denne matrikel. Det er nu aftalt at der skal fremsendes oplæg med angivelse af det antal 

rengøringsdage vi samlet mener der er behov for. Søren tager i den kommende tid dialog med 

brugergrupper (fodbold, tennis mv) om deres konkrete behov. 

Der laves notat omkring behovet til Greve Kommune som følgeskrivelse til det der fremsendes 

(Jørgen/Lotte/Søren udarbejder dette. 

Der er løbende behov for opfølgning på rengøringskvaliteten i hallerne. Søren følger op på dette over for 

Ejendomsenheden. 

Samtidig blev det påpeget, at de er meget vigtigt at brugerne rydder op efter sig selvnår de har brugt 

hallerne. Det er en del af de retningslinjer der er hængt op i haller og sale. GIC er samtidig 

opmærksomme på løbende at gå direkte til dem vi oplever ikke har gjort som de skulle. 

 

6. Kiosksalg i fodboldklubhuset 

Der er nu indgået aftale med Cafe Langsiden, at de overtager det lokale kiosksalg som Greve Fodbold 

igennem mange år har haft aftale om. Fremadrettet er det derfor nu alene Cafe Langsiden som har 

rettighederne salg af mad og drikke på Greve Idrætscenter. 

Information om hvordan det praktisk kommer til at ske ved fodboldklubhuset i fremtiden vil der blive 

orienteret om via Greve Fodbolds hjemmeside. 

 

7. Oplæg til retningslinjer for hvilke idrætsrekvisitter driftsbudgettet forventes at dække 

Der var generel støtte til at det er godt at få fastlagt retningslinjer som sidestiller de forskellige brugere i 

Greve Idrætscenter bedst muligt. Badminton havde det synspunkt, at LIGA gulv er en standardrekvisit 

for deres idrætsaktivitet, og at det derfor bør indgå som del af fælles indkøbet. Der var enighed om, at 

det vil være positivt hvis alt kunne være med, men at der vil være begrænsninger i forhold til budgettet. 

Der er derfor behov for at definere hvad der kan/skal medtages i retningslinjerne.  

Det blev besluttet, at der er brug for yderligere dialog om dette, før der tages en beslutning. Punktet er 

derfor på dagsorden til kommende møde. 

 

8. Driftsbudget 

Med baggrund i beslutningen under punkt 7 blev der denne dag kun besluttet, at få installeret de 

elektriske ure på matriklen. Punktet er på dagsorden igen på det kommende møde. 

 

9. Særarrangementer i Greve Idrætscenter 

Jørgen Nielsen orienterede om de praktiske udfordringer der med de mange arrangementer der 

forventes afviklet i den kommende sæson. Det har været brug for at sige nej til enkelte stævner. Der 

blev fra brugernes side udtrykt bekymring for antallet aflysninger på specielt weekendtræningen. I 

denne sammenhæng blev også nævnt de udfordringer som messen og mulige andre private udlejninger 

giver foreningerne i GIC.  

 

10. Budgetdialogmøde den 3. maj 2016 

Jørgen Nielsen orienterede om at han havde forelagt de 3 prioriterede anlægsønsker med dræning af 

hullet, nyt gul i tennishallen og renovering af fodboldklubhuset. Jørgen Nielsen havde overfor KFU 



påpeget at anlægsønskerne måtte anses som nødvendig vedligeholdelse. 

 

11. Punkter til kommende møde 

Retningslinjer for idrætsrekvisitter 

Driftsbudget 

 

12. Eventuelt 

Fortsat udfordringer med ventilationssystemet. Træk i aktivitetssal 1 og aktuelt er det for varmt i 

aktivitetssal 3. 

Bridge spørger endnu engang til muligheden for at få nye stole til aktivitetssal 1 

Der mangler dupper på blå stole. 

Spørgsmål om vinduespudsning i IFK – opfattelsen er at det aldrig sker (Tennis spurgte til samme) 

 

 


