
Brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter 

Dato: Torsdag den 24-11 

Kl: 18 - 21 

Sted: Klublokale på 1. sal 

Vi gik videre til Cafe Langsiden og spiste kl. 19.30 

 

Tilstede: Jørgen Nielsen (formand), Lotte Kok(næstformand), Sussie (Greve Gymnastik 

og Jette Nielsen (Op på Dupperne), Helle Holm (GSB), Merete Woll (Greve Bridgeklub), 

Trine Bilberg(IFK), Katarina Olah og Liselotte Brandstrup (Greve Håndbold), Ole 

Diekelmann (Greve Tennis), Jens Nørgaard (Greve Fodbold), Peder Pedersen (Greve 

Atletik), Pernille Hald Olsen (GIC), Søren Peter Møllnitz(GIC) 

Afbud: Thomas Elsgaard (Greve Trim), Thomas Andersson (Greve Atletik), Tenna 

Severinsen (Greve Dancecenter), Preben Larsen (Greve Bordtennis), Anette Dida Nielsen 

(Greve Line Dance), 

Dagsorden 

1. Valg af ny næstformand 
Lotte Kok udtræder af Brugerrådet efter dette møde.  
Formanden for brugerrådet roste Lotte Kok  for det store arbejde hun har udført i 
Brugerrådet sagde tak for indsatsen i brugerrådet til den afgående næstformand. 
  
Trine Bilberg forslået som ny næstformand. Enstemmigt valgt som ny næstformand. 
Trine bragte spørgsmålet om hun kunne vælges som næstformand op, da hun ikke 
repræsenterer en forening. Men i henhold til vedtægterne beskriver de, at det er 
foreninger/brugergrupper knyttet til Greve Idrætscenter som kan være en del af 
brugerrådet. Idrætsfritidsklubben er i denne sammenhæng en ”brugergruppe” knyttet til 
Greve Idrætscenter og Trine er som Idrætsfritidsklubbens repræsentant derfor valgbar til 
posten som næstformand. 

2. Præsentation af status for projekt med Olsbæk Kilen 
Dialog om deltagelse i styregruppe, herunder emner til samme. 
Idrætsfritidsklubben og formanden for brugerrådet er naturlige deltagere i 
styregruppen. 
Bilag omkring Olsbækken Friluftsland uddelt i mødet. 
Der er punkt på Kultur og Fritidsudvalgets kommende møde omkring støtte på 150.000 
kr. til brug for professionel bistand i forhold til interessent inddragelse og kortlægning af 
muligheder. Afslutningen på denne proces vil være udarbejdelse af prospekt som kan 
danne grundlaget for en helhedsplan for hele området og et grundlag for at kunne søge 
diverse fonde om støtte til udvikling af området. 
Brugerrådet indstiller følgende til deltagelse i styregruppen:  
Formand for Brugerråd, repræsentant IFK (som de selv udpeger), repræsentant fra Greve 



Atletik (som de selv udpeger. Derudover forventes styregruppen at bestå af en 
repræsentant fra bestyrelsen for Idræts- og Fritidssekretariatet og en repræsentant for 
Spejderne (Børne- og Ungdomsrådenes Samråd). 
 

3. Fordele og ulemper ved faste brugere i aktivitetssalene i weekenderne 
Hvad er brugerrådets holdning til dette?  
Der er behov for fastholdelse af den hidtidige praksis hvor der ikke bookes faste hold i 
aktivitetssalene. Greve Håndbold og deres udehold har løbende behov for rammer til 
opvarmning. Mange af særarrangementerne har brug for disse sale som tillæg til de 
haller der udlånt til særarrangementer. Det er derfor brugerrådets anbefaling at 
aktivitetssalene fastholdes som det er nu - udenfor den overordnede lokalebooking. 

4. Stillingtagen til ungdomsfester i Greve Idrætscenter 
Præsentation af arbejdsgruppens oplæg. (Bilag medsendt) 
Brugerrådet støttede at der kan gås videre med projektet med afholdelse af 
ungdomsfester i Greve Idrætscenter.  
Der skal i forbindelse med afvikling af denne type arrangementer indgås aftaler med de 
foreninger der ønsker at stå for det,  bl.a. i  forhold til forsikringsspørgsmål og økonomi.  
Udover Greve Håndbold og Greve Tennis viste Greve Strand Badminton og Greve 
Gymnastik og Trampolin interesse for at være med i det videre forløb. De inviteres derfor 
med til næste planlægningsmøde omkring ungdomsfesten. 
 

5. Forslag til brugerrådsmøde datoer i 2017 
Aftalt at møderne skal være på rullende hverdage 
mandag den 6. marts kl. 19-21 
tirsdag den 9. maj kl. 19-21 
onsdag den 6. september kl. 19-21 
torsdag den 30. november kl. 18-21 (inklusiv spisning) 
Forslag til datoer i 2017 godkendt 

6. Nyt fra leder af Greve Idrætscenter 
Budget 2017 (sluppet for besparelse  + anlægsprojekt med vandopsamling i 2017 og 
dræning i 2018) 
Ros til den indsats formandsskabet har gjort i forbindelse med høringen på forslaget om 
at udvide indtægtsforpligtelsen for det samlede Greve Idrætscenter.  
Orientering om det kommende anlægsprojekt med vandopsamling i 2017 og dræning af 
hele arealet ved hullet og kastegårdsområdet. 
Regnskab 2016 
Forventer at komme ud regnskabsåret 2016 uden merforbrug eller relativt begrænset 
merforbrug. 
Status for atletikprojektet 
Der mangler forøgelse af længden på spydkasttilløbsbanen så den opfylder 
internationale konkurrencekrav. Det forventes løst i løbet af første halvår af 2017. Der er 
få mangler ved projektet som forventes løst inden et års gennemgang til sommer, eller 
alternativt bliver del af denne et års gennemgang. 
Afslag på ansøgning til bakkeprojektet 



Jem og Fix fonden har været ansøgt. Der er blevet givet afslag på ansøgningen. 
Status for overvågningsprojekt 
Alle aktivitetssale, de to udgangen i enden af hal 1,, udvendig i hjørnet  med 4 
splitkamera, som rækker ind mod tennishuset stadion mv og endelig fodboldhuset. 
Midlertidig løsning af pladsproblem til materialer betyder at der opstilles ekstra 
containere bag Greve Idrætscenter 
Det vil løse et akut problem i Greve Fodbold og samtidig give mulighed for forbedrede 
vilkår i de eksisterende rammer i omklædningskælder og i fodboldhuset. 
Aktivt tiltag imod parkering på cykelsti langs stadion 
Der er nu gennemført projekt med markant op stregning med gul stribe, piktogrammer, 
og skiltning. Lokal politi har herefter udtalt, at når der nu er gennemført så tydelig 
markering af cykel/gangsti vil de gerne komme forbi og udstede bøder, såfremt der 
skulle være brugere som ikke respektere det generelle parkeringsforbud, som er 
gældende på en cykel/gangsti. 
Fyrværkerisalg 
Der er igen fyrværkerisalg mellem jul og nytår. Foreningerne vil modtage information om 
det i december måned. 
Juletræssalg i regi af Greve Fodbold 
Med start i kommende weekend vil der blive etableret et juletræssalg i foreningsregi. De 
vil i hele perioden op til jul sælge juletræer fra for pladsen foran stadion. Nærmere 
oplysninger om dette via Greve Fodbolds hjemmeside. 

7. Punkter til kommende møder 
Den Grønne Kile 
Budgetforslag til budget 2018 

8. Eventuelt 
 
Formanden har været til fælles møde for idrætsråd i Region Sjælland – Det virker positivt 
som om vi i Greve har et bedre udgangspunkt for vores idrætsaktiviteter end de har i en 
række andre sjællandske kommuner. 
Rengøring i hal 4 – Der er udfordringer og mangler i den nuværende rengøring af hallen. 
I særlig grad handler det om reutergulvet, hvor der skal findes løsning i forhold til 
støvsugning af dette. Der følges op på det og der tages dialog med Gymnastik omkring 
mulige løsninger på de udfordringer der er med bl.a. de mange rekvisitter i hallen. 
Der kommer fortsat kold luft op af ristene i aktivitetssal 1. Det er et stort ønske fra 
Bridge at det bliver løst. 
Spørgsmål fra håndbold om der er sket ændringer i det man gør hallen rent med. Gulvet 
føles mere glat. Der følges op på dette. 
Der er en del gamle blå skalstole i stykker – der gås videre med udskiftning af dem som 
er i stykker og i løbet af 2017 forventes der at ske en udskiftning til samme type 
træskaller som resten af hallen har.  


