
Referat - Brugerrådsmøde Greve Idrætscenter torsdag d. 28. november 2019 kl. 18. 
 

 
- Fitness - Jørgen Nielsen (Formand) 

- IFK - Afbud 

- Greve Atletik - Thomas Andersson 

- Greve Bordtennis - Afbud 

- Greve Gymnastik og Trampolin - Afbud 

- Greve Håndbold - Ronnie Nielsen 

- Greve Linedance – Afbud 

- 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. Lokaleudnyttelse 

a. Kontorer 
i. Fodbold har ansat flere ansatte for at kunne få DBU-licens, så der er 4 ansatte i alt 
ii. Aftalt at der sættes møde op mellem relevante foreninger 

1. Fodbold 
2. Badminton 
3. Håndbold 
4. Trim 
5. Gymnastik 

a. De 4 fremmødte foreninger kan onsdag d. 4/12 kl. 17 
b. Pernille indkalder og hører Gymnastik om de kan denne dag 

b. Showroom 
i. Badminton lægger op til, at det bliver et rum for alle foreninger, hvor de kan fremvise deres 

klubtøj. 
1. Bred enighed om at det lyder som en god idé 

ii. Skal altid se godt ud, da det er indgangen 
iii. Tages på næste brugerrådsmøde 

2. Igangværende projekter 
a. Lyd i haller 

i. Teknisk afdeling anbefaler, at det kommer en uvildig lydtekniker 
ii. GIC ansøger om formålsbestemt overførsel på ca. 200.000 kr. til dækning af ca. halvdelen af 

den forventede udgift 
iii. Relevante foreninger vil blive inddraget i processen om valg af lydanlæg. 

b. Ventilation i festlokalet 
i. Der er afholdt møde med teknisk afdeling på stedet. 
ii. Det første tilbud på 36.000 kr. vil ikke løse problemet. 

1. Der vil blive indhentet nye tilbud, som kan behandles på senere brugerrådsmøde. 
2. Kan ikke blive  

c. Parkour 
i. Anlægget er opført. 

d. Motionsrum 
i. Alle maskiner er bestilt 
ii. Maling af rummet er bestilt og udføres før jul 

iii. Ingen adgang med udendørs sko 
1. vigtigt at ALLE overholder dette. Ellers bliver der ikke gjort rent. 

e. Cykelstativer og belægning 
i. Der bliver rettet cykelstativer op i stedet for at købe nye 



ii. Belægningen ved cykelstativerne ved fodboldbanerne genoprettes før jul. 
f. Fleksibel mulighed for opdeling af Hal 1 

i. Oplæg er, at lave mulighed for at kunne opdele Hal 1 fleksibelt på tværs af hallen - Samlet 
udgift ca. 70.000 kr. - Merudgift i forhold til fast opdeling bag håndbold kortbane ca. 
15.000,- 

ii. Den fulde løsning godkendt af Brugerrådet 
3. Afsluttede projekter 

a. Hullet 
i. Denne del af projektet er færdigt. 
ii. Godt gennemført projekt. 

b. Facadeudsmykning 
i. Flot udsmykning på trods af at der er lidt langt fra håndboldspilleren til den næste figur. 

c. Multibane 
i. Var gået op i syningerne ved stregerne 
ii. Er etableret helt ny belægning fremfor at reparere stregerne (som havde givet niveauforskel 

i banen) 
iii. Teknisk afdeling betalte de ca. 40.000,- som det ville have kostet at reparere stregerne 
iv. Udgift for GIC ca. 60.000,- 

4. Borgmesterudvalg 
a. Der er nedsat et udvalg, der mødes med Borgmesteren, den relevante direktør og chefen for Kultur 

og Fritid og evt. relevante centerchefer en gang i kvartalet. 
b. Deltagere fra idrætten: 

i. Formand for Brugerråd GIC 
ii. Repræsentant for Karlslundehallerne / Karlslunde IF 

iii. Repræsentant for Tunehallerne / Tune IF 
iv. Formand Idrætsråd 
v. Næstformand Idrætsråd 

5. Økonomi 
a. Økonomien kommer til at gå i nul bortset fra de 200.000,- som der søges overført til næste års 

budget til lydanlæg. 
6. Helhedsplan/prioritering 

a. Brugerrådet bakker op 
7. Evt. 

a. Særarrangementer  
i. Jesper indkalder til møde 
ii. Forslag 22/1 fra de fremmødte 

b. Badminton – Der er begyndt at komme unge mennesker, der bruger Trim-lokalet og spiller fodbold i 
forhallen. 

i. Der sættes lås på Trim-lokalet. 
c. Håndbold – Ønsker klarhed over sponsorskilte 

i. Jesper sender den gældende fordeling til Håndbold 
ii. Håndbold tager evt. initiativ til møde efter at have set fordelingen 

d. Senior Sport – Skoler skal lære at kigge på oversigter frem for at gå ind i lokaler og tjekke 
i. Jesper melder til skoler. 

e. Senior Sport – Ønske om batteriskraldespande 
f. Håndbold – Ønske om mobilopladere 

 


