
Referat Brugerrådsmøde Greve Idræts Center 2018-02-12 
 

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
2. Konstituering af brugerråd 

a. Foreningernes repræsentant i Bruggerådet samt suppleant sendes til Pernille på pho@greve.dk, hvis 
det afviger fra den medsendte liste eller suppleant mangler. 

b. Pernille Hald Olsen er medarbejderrepræsentant i Brugerrådet. 
c. Jesper Svensson blev udnævnt til sekretær for Brugerrådet. 
d. Nuværende formand Jørgen Nielsen genopstiller - Ingen modkandidater og derfor genvalg. 
e. Nuværende næstformand Trine Bilberg genopstiller - Ingen modkandidater og derfor genvalg. 

3. Status på organisering 
a. Taskforcen, der blev oprettet efter Søren Møllnitz afgang er nedlagt pr. 2018-02-12 
b. I stedet oprettes der efter ønske fra Administration et forretningsudvalg, der pt. består af: 

i. Formand Brugerråd - pt. Jørgen Nielsen 
ii. Næstformand Brugerråd - pt. Trine Bilberg 

iii. Administrativ medarbejder GIC - pt. Pernille Hald Olsen 
iv. Kommunal idrætskonsulent - pt. Jesper Svensson 

c. Den samlede økonomiske ramme for Greve Idræts og Fritids Center (GIFC) fordeles af 
økonomiudvalg, der består af formænd eller næstformænd for de 3 enheder under GIFC, der har 
brugerråd: 

i. GIC 
ii. Greve Borgerhus 

iii. Olsbækken 
d. GIC-brugeres ønsker skal indsendes via en elektronisk blanket via dette link: 

https://tilskud.greve.dk/puljer-og-tilskud/ansoegning-til-gics-forretningsudvalg 
e. Oplæg til kriterier for prioritering af indkomne ønsker rundsendes efterfølgende af formanden. 

i. Er efterfølgende rundsendt og de få tilbagemeldinger var 100% opbakkende, så disse 
kriterier er gældende i første periode. 

f. Bolig- og livstilsmesse 
i. Den giver ca. 90K i GIC-kassen, som vil mangle i GIC-budgettet, hvis messen ikke bliver 

afholdt. 
1. Samlet Brugerråd enig i at det kun er interessant, hvis GIC kan beholde alle pengene 

- Ellers er alle klart i mod denne messe. 
2. Også enighed om at der fra GIC-rammen  købes et relevant Gymnastik-redskab for 

op til 5.000 kr. for at Gymnastik fjerner og reetablerer Reutergulvet før og efter 
messen. 

3. Pernille bruger estimeret 40 timer på afvikling og planlægning af denne messe. 
4. Status på igangværende projekter 

a. Tennisgulv – Tennis har testet forskellige underlag og indhentet 2 tilbud, der holder sig indenfor 
budgettet på 1 million. 

i. Timing for renovering meget vigtigt – SKAL laves i sommersæson, så den er klar til 
efterårssæsonen. 

ii. Der er afholdt møde med tennis og administration. 
iii. Der afholdes møde med Atletik og administration tirsdag 2018-02-13 
iv. Jesper Svensson er på sagen fra GIC/K&F 
v. Der indkaldes til projektgruppe for relevante deltagere om gulv i tennishallen 

b. Hullet – Ser ud til først at være færdig til oktober 
i. Der indkaldes til projektgruppe for relevante deltagere om gulv i tennishallen. 

ii. Pernille Hald Olsen er på sagen fra GIC/K&F 
c. Udviklingsplan GIFC – De 300.000 kr. skal bruges på ekstern rådgiver til at afklare behov og 

muligheder for HELE GIC 
i. Formand for GIC Brugerråd er med i projektgruppe og sørger sammen med administrationen 

for at alle relevante parter bliver inddraget i processen. 
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5. Temadrøftelse i grupper 
a. Er der behov for en udvidet rygepolitik i GIC? 

i. Enighed om at rygning IKKE skal forbydes på matriklen 
1. dog enighed om at der ikke skal ryges indendørs, tæt på dørene eller under 

nuværende halvtag. 
ii. Enighed om at der bør være mere tydelige markeringer, hvor man må ryge og hvor man IKKE 

må ryge. 
1. Bør forsøges med opstregning og skiltning 

iii. Blandede meninger om GIC-rammen skal betale for et rygeskur 
1. Hvis det ikke koster noget for GIC-rammen er der udbredt interesse for et rygeskur. 

iv. Udendørs askebægre skal stå mindst 5 meter fra bygningerne - Bør støbes ned, så de ikke 
kan rykkes tæt på døren. 

v. Halforeningen bør spørges om hvad der virker forskellige steder 
vi. Der bør snakkes med rygere, hvad der vil virke. 

b. Hvad er vores holdning til E-Sport? 
i. OK, hvis der afholdes E-sport events - Men må ikke aflyse egentlig idræt (Hverken træning 

eller konkurrence) 
ii. Klart i mod at afsætte faste lokaler til PC’ere 

iii. Måske kan det indtænkes i en helhedsplan, hvis de kan bruge evt. klublokaler med PC’er 
sent om aftenen - Dog må det ikke blive en udgift for GIC brugeråd. 

6. Revurdering af tidligere beslutning angående sal 2 og 3 
a. Nuværende beslutning: Man kan IKKE booke salene til træning i weekenden. 
b. Foreløbig løsning de 3 mest implicerede foreninger tager en snak om, det kan lade sig gøre med en 

mere smidig afvikling med træninger 
i. Gymnastik, håndbold og Badminton 

7. Restaurant Langsiden 
a. Brugerrådet vil inddrages i kommende retningslinjer for forpagteren. 
b. Bruggerådet anbefaler som udgangspunkt, at der arbejdes mod at forlænge med den nuværende 

forpagter. 
8. DIF’s pulje – Økonomisk pulje til foreninger (Link sendes rundt) 

a. Man kan godt få penge fra GIC-puljen, selvom man har fået penge fra DIF- eller Greves idrætspulje. 
9. Møder 

a. 2018-05-15 kl. 19 
b. 2018-09-12 kl. 19 
c. 2018-11-29 kl. 19 med mad 

10. Evt. 
a. Bridge 

i. Der trækker stadig i sal 1 – Dennis går videre med det 
ii. Ikke handikappede står på Handikap-pladser - Jesper/Pernille afklarer med T&M om der kan 

skrives bøder af betjente 
b. Jørgen 

i. Skal der fortsat sendes infobreve rundt - Enighed om at det er et godt tiltag, som meget 
gerne må fortsætte. 

c. Pernille 
i. Dommertårnets 1. sal er brændt ned - T&M er på sagen. 


