
Referat af brugerrådsmøde i Greve Idrætscenter 

Dag: Mandag den 6. marts 

Kl.: 19.00 – 21.00 

Sted: Klublokale 2 (Greve Trim lokalet) 

Tilstede: Peder Pedersen (Greve Atletik), Trine Bilberg(IFK), Sussie Busk Hansen(Gymnastik), 

Jette Nielsen (Op på dupperne), Jens Nørgaard(Greve Fodbold), Annette Dida Nielsen (Greve 

Linedance), Merete Woll(Greve Bridgeklub), Ole Diekelmann (Greve Tennis), Helle (GSB), Jørgen 

Nielsen (Fitness) 

Afbud: Thomas Elsgaard(Greve Trim), Preben Larsen(bordtennis), Tenna Stripp Severinsen 

(Greve Dancecenter), Katarina Olah (Greve Håndbold) 

Dagsorden 

1. Orientering fra ledelsen 
- Ny struktur i Greve Kommune med Søren som leder for Kultur og Fritid 
Mundtlig orientering omkring ændringen som er gennemført med virkning fra 1. februar 
2017. 
- Mulige konsekvenser når foreninger ikke rydder op som aftalt via lokalereglerne 
Der kan opkræves gebyrer. Det vil betyde at der vil kunne sendes regninger såvel for 
manglende rengøring og oprydning. Der var støtte fra brugerrådet til gøre det. Dog er 
det vigtigt, at mangler er billeddokumenteret hvis der fremsendes regning. 
- Olsbækken Friluftsland  
Mundtlig orientering om projektet. Alle foreninger for mulighed for at blive involveret i 
processen. 
- Snak med Facility Management omkring udfordringerne med de mange brugere. 
Der har været afholdt møde med Facility Management omkring de udfordringer der er i 
hverdagen. Vi afventer aktuelt tilbagemelding og hvad der gøres for at bedre 
situationen. Formanden for brugerrådet følger samme med leder af GIC op på dette i 
den kommende tid. 
 
 

2. Fælles retning i Greve Kommune 
Bilag medsendt til dette punkt 
Strategiske udfordringer indsendes med baggrund i nedenstående udmeldinger i mødet: 
- Øget aktivitet kræver flere ressourcer (aktuelt er det udfordringer med facility 
management) 
- behov for vedligeholdelse  - Husk at man er en kommune 
- Gode og brugbare fysiske rammer kræver ordentlig rengøring. God vedligeholdelse,  
- Faciliteten i centrum – Trafikalt, ekstra parkeringspladser 
- det sunde liv med flere aktive borgere 
- gæster i GIC er kommunens gæster som kan sikre omsætning i vores kommune 
Tanker omkring dette sted – visioner for dette sted – der er brug for bedre faciliteter 
Fremtidig plan for området. 
Rammerne for de store arrangementer i Greve Kommune 



Behov for sammenhæng med ambitioner, strategi og politik så der sikres midler til 
driften af Greve Idrætscenter 
 

3. Ønsker til driftsbudget 2017  
Aktuelle arbejder blev præsenteret. 
Foreninger kan indsende ønsker til 2017 
I mødet kom følgende: 
Hal 3 gulvet - kan det gøres bedre – det undersøges  
Væg i hal 3 - (maling af den) 
 

4. Anlægsønsker til kommende budget proces i forhold til budget 2018 
Parkeringsplads 
Tribune (stadion) 
Mobiltribune 
Depotbygning (både fra hal 3 og 4) 
Mellembygning (bedre rammer til Greve Fodbold). 
Tennis gulv + reparation af mellembygningen i tennishallen (Tennisklubben havde haft 
besøg af borgmester og Udvalgsformand fra KFU; Et positivt møde ifølge formanden fra 
Tennis) 
Andre anlægsønsker? 
Klubhus til fodbold 
den tredje kunstgræsbane 
lys på stadion  
Der laves ingen prioriteringen 
Der må gerne gås i medierne hvis den enkelte forening har lyst til at det 
Budgetdialogmødet – I løbet af april måned udsendes oplæg fra Formandsskabet. 
 
 

5. Punkter til kommende møder 
Ingen punkter 
 

6. Eventuelt 
Intet til dette punkt 
 


