
Referat Brugerrådsmøde Greve Idræts Center 2019-05-14  

Fremmøde  

- Fitness - Jørgen Nielsen (Formand)  
- IFK - Trine Bilberg (Næstformand)  
- Greve Atletik - Kai Gustavsen 
- Greve Fodbold - Jens Nørgaard  
- Greve Gymnastik og Trampolin - Sussie Busk Hansen 
- Greve Håndbold - Ronnie Nielsen 
- Greve Linedance - Britt Berantzino 
- Greve Senior Sport - Birgit Ottosen 
- Greve Strands Badmintonklub - Helle Holm 
- Greve Strands Bridgeklub - Merete Woll 
- Greve Tennis - Carsten Møller 
- Greve Trim - Thomas Elsgaard 
- Personale GIC - Pernille Olsen 
- Kultur og Fritid - Jesper Svensson  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt. 

 

2. Økonomi. 

 Klubbernes og forretningsudvalgets (FU) ønsker til budget 2019. 

o Brugerrådets råderum er ca. 600K. 

o Udendørs udsmykning af Hal 3 og 4 (Silhuetter samt navn) - ca. 150K - Besluttet af 

Brugerråd 2019-02-11 - Fortsat opbakning fra Brugerråd. 

o 2 Telte til fælles brug - 18K - Ønsket af Atletik og Trim - Anbefales af FU - Godkendt af 

Brugerråd. 

 Lånepraksis af teltene afklares. 

o Klapborde til arrangementer (50 styk) - 37K - Anbefales af FU - Godkendt af 

Brugerråd. 

o Stole til arrangementer (200 styk) - 60K - Anbefales af FU - Godkendt af Brugerråd. 

o Musik/lyd 

 Bedre højtalere/bedre placering af højtalere i Hal 1 - 98K - Ønsket af Senior 

Sport og andre foreninger. 

 Retningsbestemte højtalere i Hal 3 og 4 - 138K - Ønsket af Gymnastik, der evt. 

kan medfinansiere 20K. 

 FU finder begge dele relevant. Men anbefaler, at det først senere på 

året afklares om der er penge til en eller begge projekter. 

 Brugerrådet udskyder beslutning til senere på året. 

 Teleslynger Hal 1 - 118K. 

 Teleslynger Hal 3 & 4 - 70K. 

 FU anbefaler, at behovet for teleslynger afklares i foreningerne, før 

der tages stilling til teleslynger. 

 Brugerråd udskyder beslutning til senere på året. 



o IFK vil opføre et Parkouranlæg til fri afbenyttelse for alle og har ansøgt tilskud på 50K 

- Alle foreninger umiddelbart interesserede i at det bliver et GIC-fællesanlæg. Men 

det blev ikke afklaret om der ydes tilskud til projektet. 

 Forretningsudvalgets ønske om overførsels mulighed. 

o Formandskabet har fået politisk lovning på, at det vil være muligt for GIC’ Brugerråd, 

at lave formålsbestemt overførsler. 

 Elektronisk infoskærm ved Lillevangs vej. 

o GSB, Gymnastik, Fodbold og Trim går tilbage i bestyrelserne og tjekker om 

foreningerne evt. vil prioritere en fælles ansøgning til Idrætspuljen. 

3. Status på igangværende projekter. 

 Dræning af hullet. 

o Kastegården er pillet ud af projektet 

o Udbydes primo juni. 

o Ultimo juni findes entreprenør. 

o Arbejde påbegyndes primo august. 

o Fodbold kan ikke anvende banerne efteråret 2019. 

 Helhedsplan for GIC. 

o Har været på som orienteringssag på KFU 30. april 2019 

o http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=greve&ID=125003 

o http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=greve&ID=125005 

 Brugerrådet ærgerlig over, at der er blevet brugt så meget tid på et projekt, 

som der ikke ser ud til at være finansiering til. 

 Det ”Grønne udbudsmateriale”. 

o 1. juli udløber HedeDK’s kontrakt 

o Brugerrådet forventer, at det nuværende serviceniveau fastholdes som minimum til 

ny kontrakt er indgået. 

 Langsidens forpagtningsaftale. 

o Orientering om arbejdet med at indgå en forpagtningsaftale fra efter 1. juli, hvor den 

nuværende forpagtningsaftale udløber. 

 Udsmykning udvendig på hallerne. 

o Brugerrådet havde på forhånd fået forskellige udkast på mail. 

 Placering af ”Greve Idræts Center” i midten eller i siden ud mod Lillevangsvej? 

 4 stemte for, at navnet står i siden til venstre. 

 5 stemte for, at navnet står i midten. 

 Ønsker til placering af disciplinspecifikke silhuetter: 

 Forside ud mod Lillevangsvej - Trim (løber) 

 Ud mod Stadion - Atletik, Tennis, GSB, Gymnastik og Håndbold 

 Ud mod græsbaner - Fodbold 

4. Budgetopfølgning 1, 2019 

 Administrationens besparelsesforslag. 

o Som udgangspunkt er der ikke udsigt til besparelser på GIC. 

o På resten af Kultur og Fritidsområdet er der dog besparelser, der vedrører 

idrætsforeningerne. Brugerrådet mener følgende besparelser vil mindske 

serviceniveauet: 

 Den Gode Idé 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=greve&ID=125003
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=greve&ID=125005


 Sommerferieaktiviteter 

 Partnerskaber 

 Budgetdialog. 

o Idrætsrådet prioriterer vedligeholdelse over anlægsønsker. 

 Bla. Udskiftning af gulve i hallerne. 

 Brugerrådet ønsker at der afsættes et fast beløb til vedligehold. 

5. Dagligdagen for brugerne i GIC. 

 Omtanke med hensyn til udendørs sko indendørs (Fodboldstøvler/Røde tennissko) 

o Tennis informerer sine medlemmer om at sko med rødt grus skal tages af før man 

går indendørs. 

 Vagtens og brugernes opgaver i forbindelse med særarrangementer. 

o Der udarbejdes et oplæg fra administration og FU til næste brugerrådsmøde. 

 Brug af vægtrummet mellem hal 1. og hal. 2. 

o Håndbold, Trim, Fodbold, GSB og Gymnastik vil gerne mødes angående brugen af 

dette rum. 

o Pernille indkalder. 

6. Holdninger og prioriteringer til evt. fremtidig brugerbetaling. 

 Hvorfor og hvornår 

o Brugerrådet ønsker som udgangspunkt ikke brugerbetaling. Men hvis brugerbetaling 

er et politisk krav vil Brugerrådet gerne have indflydelse. 

o Brugerrådet kræver at evt. midler, der kommer ind fra brugerbetaling fra GIC’ 

brugere skal tilgå en pulje til at renovere GIC. 

o Det er meldt ud fra administrationen, at der tidligst kommer brugerbetaling på 

arrangementer fra 1. august 2020. 

 Prioriteringsskema uddelt til foreninger, der bedes vende det i bestyrelserne og melde 

tilbage til formanden. 

7. Eventuelt. 

 


