
Referat Brugerrådsmøde Greve Idræts Center 2018-04-18 

Fremmøde 

- Fitness - Jørgen Nielsen (Formand)  
- IFK - Trine Bilberg (Næstformand) 
- Greve Håndbold - Ronnie Nielsen 
- Greve Senior Sport - Jette Nielsen 
- Greve Tennis - Carsten Møller 
- Greve Fodbold - Jens Nørgaard 
- Greve Strands Badmintonklub - Helle Holm 
- Greve Gymnastik og Trampolin - Sanne Søgaard 
- Greve Atletik - Kai Gustavsen 
- Personale GIC - Pernille Olsen 
- Kultur og Fritid - Jesper Svensson 

 

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt. 
2. Møde om Arrangementer afholdt netop før Brugerrådsmødet. 

a. Alle konflikter bortset fra 2 blev løst - Disse afklares i Lokalefordelingsudvalget. 
b. Morann Dans samt Livstilsmessen har trukket sig for sæsonen 2018-2019, så der vil mangle ca. 100K 

i budgettet på indtægtssiden. 
3. Brugerrådets rådighedsbeløb 

a. Det er under afklaring om GIC’s budget må anvendes til vedligeholdelse, der ikke kan vente til 
Ejendomscenteret har penge til det 

b. Ønsker pt: 
i. Skumklodser til springgravene - Tilbud på 120.000 kr. – Blev ikke tildelt midler fra 

Idrætspuljen - Greve Gymnastik kan selvfinansiere 30.000 kr. - Indkøbes nu. 
ii. Lakering af gulvet i Hal 3/Hal 4 - Afklares om det kan blive en budgetsag eller betales af 

Ejendomscenteret - Beløb uafklaret!? 
iii. GSB grønne baner - Der er givet 75.000 kr. i tilskud til 2 baner fra Idrætspuljen. Pris for 2 

baner i alt 160.000 kr. - Niveau af selvfinansiering afklares. 
4. Budgetdialogmøde er erstattet af workshop på Greve Gymnasium d. 14. maj 2018 med boder, hvor GIC 

forretningsudvalg kan deltage i dette. 
a. Der laves skriftligt oplæg til at vedligeholdelse prioriteres - Derudover medsendes anlægsønsker fra 

foreninger. 
5. Temasnak om input til forpagtningskontrakt 
6. Evt. 

a. Snak om skilte ved Lillevangsvej - Foreninger skal som udgangspunkt selv sætte op og pille ned ved 
mesterskaber. 

b. Lamper på P-pladsen, der er kørt ned - Ejendomscenteret har bolden (Pernille rykker dem) 
c. Lamper uden foran Cafe er slukket - Pga. kortslutning. Der arbejdes på at genetablere lyset. 
d. Opslagstavler – Lad venligst andre foreninger opslag være! 
e. Brochureholdere 
f. Vagttelefonen er første indgang til GIC i så godt som alle henvendelser. 
g. Rengøring er ikke tilfredsstillende udover de store flader 

i. Der er netop indkøbt en rygstøvsuger, så det bliver lettere, at komme ind hjørnerne. 
h. Kan der skrues op og ned for lyset i Hal 3 og 4? 

i. Ja - Pernille afklarer 
i. INGEN klistermærker på dørene (Mobilepay klistermærker sidder tilbage efter stævner etc) 


