
GIC Brugerrådsmøde 

Den 2. september 2021, kl. 19.00 – 21.00, Glasburet, Café Langsiden 

Spisning kl. 18.30-19.00 

 

Deltagere: Jørgen Nielsen, Henrik Perregaard, Thomas Andersson, Ronnie Nielsen, Britt 

Berantzino, Jette Nielsen, Merete Woll, Carsten Møller, Sussie Busk Hansen 

Afbud: Brian Lemmeke, Thomas Elsgaard, Pernille Hald Olsen, Bo Lykke 

Referent: Sara Abild 

 

1. Dagsorden / indkomne forslag 

Der er ikke kommet yderligere forslag fra brugerne. Forretningsudvalget har lavet dagsordenen. 

 

2. Gebyr for udeblivelse fra tildelte særarrangementer 

I retningslinjerne for udlån af lokaler og udendørsanlæg står der, at en forening pålægges et gebyr 

svarende til 200 kr. per time per lokale ved udeblivelse til bookede særarrangementer. 

Administrationen påtænker i forbindelse med gennemskrivning af retningslinjerne at indskrive et 

maksimalt beløb. Hvad er Brugerrådets indstilling til prisniveau på maksimalt gebyr?  

Brugerrådet indstiller et maksimalt gebyr på 20.000 kr.  

Foreninger, der tildeles et gebyr for udeblivelse ved særarrangementer, skal betale indenfor 

tidsfristen angivet på fakturaen. Hvis en forening ikke betaler, bør de ikke kunne afholde flere 

særarrangementer. 

Greve Strands Badminton skal ifølge nuværende retningslinjer betale et højt gebyr for ikke at 

afmelde særarrangement i sommeren 2021 rettidigt. Brugerrådet besluttede, at 

forretningsudvalget arbejder på at reducere Greve Strands Badmintons gebyr svarende til det 

maksimale gebyr på 20.000 kr.  

 

3. Grøn kontrakt – input fra foreningerne og den følgende proces 

Der er modtaget kommentarer fra følgende aktører 

- Knud Høyer, på vegne af Greve Atletik og som formand for Idrætsrådet 
- Peter Roslev, Karlslunde Idrætsforening 
- Forretningsudvalget Greve Idrætscenter 
- Steen Mærkelund, BUS 
- Leif Jørgensen, daglig leder Tune Borgerhus 



- Greve Fodbold 
- Greve Tennis 
- Tune Hallen 

 

Videre proces 

- Den 1. september 2021: Frist for at sende kommentarer via vedhæftede skema til Sara på 
sla@greve.dk 

- Den 1. september 2021 – uge 40 2021: Rådgiver udarbejder nyt sæt kvalitetsbeskrivelser 
med Jeres kommentarer indarbejdet 

- Uge 40 2021: Skriftligt materiale fremsendes til Facilitetsgruppen 
- Uge 41 2021, foreløbig tirsdag den 12. oktober kl. 13-16: Workshop med gennemgang af 

materiale og eventuelle input til yderligere ændringer 
- Uge 43 2021, foreløbig torsdag den 28. oktober kl. 13-16: Eventuelt opfølgende møde 

afhængig af omfang af kommentarer den 12. oktober 
- Februar 2022: Præsentation af endeligt materiale efter politisk behandling 

 

4. Langsiden: åbningstider – priser – udbud – kommunikation 

Langsiden har den 12. juni fået tilsendt oversigt oversærarrangementer i GIC. Langsiden har fået 

besked om åbningstider både per mail og per telefon. Det har de ikke overholdt. Derfor har Jørgen 

og Sara holdt møde med både Martin og Kenneth fra Langsiden.  

Langsiden har fremsendt forslag om en periode frem til 14. oktober med reduceret åbningstider 

og menu.  

Brugerrådet accepterede ikke Langsidens forslag. Mange af priserne var for høje i forhold til det 

aftalte, og menuen var for begrænset. 

Der blev fremlagt eksempler på, at Langsiden ikke overholder aftaler med foreningerne. Der er 

ingen svar på mail, og mundtlige aftaler bliver ikke overholdt. Brugerrådet har mistet tillid til 

forpagteren. Brugerrådet har en forventning om, at forpagteren overholder 

forpagtningskontrakten.  

Sara og Jørgen tager Brugerrådets indstilling videre til administrationen i Greve Kommune. Der 

sendes hurtigst muligt en afklaring på videre proces omkring Langsiden til Brugerrådet.  

 

5. Nye projekter 

Følgende nye projekter blev godkendt. 

• Stejle løbestier på jordbakken (25.000 kr. per stk.) 

Bedre udnytning og bedre bakketræning. Udføres med stabilgrus. 

• Træningsstationer ved jordbakken (200.000 kr.) 

mailto:sla@greve.dk


Stationer med balancetræning med mere. DIF igangsætterpulje er søgt. Afventer igangsætning til 

der er svar fra puljeansøgning. 

• Omlægning af flisegang tennis (28.000 kr.) 

• Maling af tennishus (10.000 kr.) 

 

• Storskærm på stadion 

GIC søger Greve Kommune om at overføre 200.000 kr. til næste år, hvor projektet kan 

gennemføres. 

• Overdækning strandhåndbold (12.600 kr.) 

Det var meningen, at der skulle lægges en presenning over. Men den koster 150.000 kr. FU 

foreslår i stedet at betale for to gange sandrensning svarende til 6.300 kr. per gang. 

 

Jørgen fremlagde nogle projekter, som forretningsudvalget undersøger nærmere: Container til 

opbevaring, lyd i bevægelsesrum så man kan køre med mikrofon, opdeling af terrasse, lyd på 

terrasse og bord til motionslokale.  

Atletik vil gerne have skilte på låger med ”videoovervågning”. Særligt på lågen bagved 

græsplænen, da cylinderen hele tiden bliver brudt op.  

Gymnastik fik afklaret, at der ikke er adgang til fælles rengøringsartikler. 

Gymnastik og Seniorsport ønsker grundig rengøring i hal 4 af vægge og søjler. Der er meget støv 

efter gulvet er blevet slebet. Der var generelt kommentarer om, at rengøring er faldet i niveau 

efter den er blevet hjemtaget. 

Atletik spørger, om de sten der er faldet sammen på tilskuerpladserne kan repareres.  

 

6. Budget 2022 – 2025 

• Høringssvar 

Der blev indgået budgetforlig den 1. september. Der er ingen besparelser, men der er heller ikke 

afsat penge til idrætten. 

• Budgetdialogmøde med KFU 

Ronnie og Jørgen var til budgetdialogmøde med KFU. De stillede spørgsmål til, hvorfor politikerne 

havde sat helhedsplanen i værk. Det er spørgsmålet, om det er godt eller skidt at have en 

helhedsplan. Nogle foreninger ser helhedsplanen som en hæmsko.  

• Den videre proces 



Brugerrådet forventer ikke at indsende yderligere høringssvar. Det forventes, at der ikke kommer 

ændringer, når det er så bredt et forlig.  

7. Brugerinddragelse – hvor meget? 

Brugerrådet er ”bestyrelsen” i GIC. Det er et problem, at fremmødet til Brugerrådsmødet ikke er 

større. Foreningerne bedes sende deres suppleanter.  

Der er enighed om at mødes med det interval, Brugerrådet gør nu. De foreninger, der ikke dukker 

op, er selv ude om det. Desuden blev det påpeget, at formandens nyhedsbreve har stor værdi. 

Foreningerne er interesseret i at blive opdateret. Jørgen vil fremover ikke rykke foreninger for svar 

på spørgsmål stillet i nyhedsbreve. Det er foreningernes eget ansvar. 

 

8. Eventuelt 

Det blev omtalt, at foreningerne i GIC har et godt samarbejde. Det er godt, at der har været 

aktiviteter på tværs hen over sommeren.  

Oprydning: Efter hver fodboldkamp er der beskidt omkring Atletiks klubhus. Hvem rydder op efter 

fodboldkampene? Det bør fodbold selv gøre, de skal efterlade det lånte i samme stand, som de 

modtager den. PV Greve fjerner også affald. 

 

Rengøring: I hallerne er der billeder af, hvordan hallen skal efterlades. I hal fire er hallen ofte ikke 

som på billederne. Gymnastik efterlader blandt andet måtter op ad ribberne. Det tager Sussie med 

videre til instruktørerne.  

 

Parkering: Nogle gymnastikinstruktører parkerer foran hallen. Beskeden videreformidles af Sussie. 

Forretningsudvalget går videre med at undersøge, hvem der administrerer parkeringsreglerne på 

området.  

 

Rygning: Der er ikke nogen, der står i det gule rygefelt. Der står mange forældre omkring 

indgangen. Personalet ryger også. Der kom forslag om, at der ikke må ryges på matriklen. Der kom 

også forslag om, at det gøres mere tydeligt HVOR man må ryge. Rygeregler tages op på kommende 

forretningsudvalgsmøde.  

 

Affaldssortering: Skal vi have affaldssortering på GIC? Er erhverv undtaget? Bliver det sorteret et 

andet sted? Sara undersøger nærmere. 


