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Idrætsrådets kommissorium 
(Gældende pr. 1. januar 2020) 

1. Formål 
1.1 Idrætsrådet har til formål:  

 At rådgive og give udtalelse til det politiske niveau samt direktør- og chefniveau i Greve 
Kommune om alle for idrætten væsentlige forhold i kommunen. 

 At medvirke til at styrke den samlede indsats for idrætten i Greve Kommune inden for den 
vedtagne idrætspolitik og tilhørende handlingsplaner.  

 At fungere som §35 stk. 2-udvalg i henhold til Folkeoplysningsloven. 
 At udpege medlemmer til stående udvalg, som varetager opgaver iht. til 

Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2. Udvalgenes opgaver er beskrevet nærmere i 
forretningsordenen. 

 At deltage i udviklingen af, samt sikre helhedstænkning og sammenhæng på hele 
idrætsområdet 

 
2. Medlemmer af Idrætsrådet1 
2.1 Stemmeberettigede medlemmer: 

 1 medlem valgt/udpeget af Greve Idrætsforening 
 1 medlem valgt/udpeget af Karlslunde Idrætsforening 
 1 medlem valgt/udpeget af Tune Idrætsforening 
 3 medlemmer valgt fra øvrige foreninger, hvoraf ingen forening kan repræsenteres af mere 

end 1 person  
 3 medlemmer er repræsentanter fra de stående udvalg beskrevet under pkt. 5.3  
 Når et medlem udtræder af Idrætsrådet for en kortere periode eller varigt indtræder 

suppleanten. 
 
2.2 Andre mødedeltagere:  

 Idrætsrådets sekretær fra Idræts- & Fritidssekretariatet 
 Udpeget repræsentant fra det center som Kultur og Fritidsudvalget refererer til deltager så 

vidt muligt i Idrætsrådets møder. 
 2 repræsentanter fra Kultur- & Fritidsudvalget 

 
3. Valg 
3.1 Valgperiode: 

 Medlemmer af Idrætsrådet vælges kort efter kommunalvalget for en 4-årig periode, der 
følger den kommunale valgperiode med mindre andet bestemmes af Greve Byråd. 

  

                                                             
1 KIF, TIF og GIF kan vælge at møde med 1-2 stemmeberettigede medlemmer i resten af perioden frem til KV 2021.  
De øvrige foreninger har fortsat 4 stemmeberettigede medlemmer. Hvis ét af disse medlemmer varigt ønsker at udtræde af IR i 
byrådsperioden indkaldes ikke nogen suppleant, da repræsentationen så er på det antal, som er besluttet i kommissoriet pkt. 1.1. 
Ethvert medlem af IR kan vælge at udtræde af Idrætsrådet i byrådsperioden for - efter udpegning af IR - at indgå i et af de stående 
udvalg eller i ad hoc arbejdsgrupper. 
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3.2 Valgbar: 

 Valgbar til de i pkt. 2.1 anførte 3 pladser, er personer, som er medlem af, og indstilles af 
bestyrelsen i en godkendt folkeoplysende idrætsforening i Greve Kommune.  

 Opstilling til valg forudsætter, at bestyrelsen fra den idrætsforening, som kandidaten 
repræsenterer, har godkendt kandidaten med en fuldmagt. 

 Opstillede kandidater behøver ikke at være til stede ved afstemningen, men kan lade sig 
repræsentere af en anden repræsentant fra samme idrætsforening. 

 
3.3 Stemmeberettigede: 

 Ved valget til Idrætsrådet har alle godkendte folkeoplysende idrætsforeninger med 1 - 99 
medlemmer 1 stemme. 
Foreninger med medlemmer fra 100-199 stemmer har yderligere 1 stemme - osv. for hver 
påbegyndt 100 medlemmer. 

 Foreningens bestyrelse skal med en fuldmagt godkende den eller de person(er) som stemmer 
på foreningens vegne. 

 
3.4 Afstemning: 

 Hver forening får udleveret et antal stemmesedler ift. det antal stemmer foreningen er 
berettiget, jf. pkt. 3.3. På hver stemmeseddel anføres 3 forskellige af de opstillede 
kandidater. 

 Den samme kandidat kan kun anføres én gang på en stemmeseddel. 
 Hvis der på stemmesedlen anføres mindre end 3 af de opstillede kandidater, eller den samme 

kandidat er anført flere gange, er den afgivne stemme ugyldig. Det samme gælder ved 
omvalg. 

 De 3 kandidater, som har opnået flest stemmer er valgt til Idrætsrådet 
 Hvis der efter afstemningen er valgt færre end 3 kandidater, afholdes endnu en afstemning 

om valg af de resterende opstillede kandidater, indtil alle 3 pladser er besat. Ved 
stemmelighed mellem flere kandidater, foretages omvalg mellem disse kandidater. 

 Omvalget foregår efter samme metode. Hvis der f.eks. mangler at blive besat 2 pladser 
anføres 2 af de resterende opstillede kandidater på stemmesedlen. 

 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 Opstillede kandidater som ikke opnår valg til de 3 pladser i Idrætsrådet, tilbydes plads som 

suppleanter i den rækkefølge de har fået stemmer ved valget.   
 
Umiddelbart efter valget konstituerer Idrætsrådets medlemmer sig med formand og næstformand.  
Den siddende formand er valgt, indtil der er valgt en ny. 
 
Idrætsrådets formand og næstformand er medlemmer af Idræts- og Fritidsunionens bestyrelse, jf. 
vedtægterne for Idræts- og Fritidsunionen. 

4.Form 
4.1 Idrætsrådet vedtager selv mødeformen, som fremgår af Forretningsordenen §3 

 
4.2 Sekretærbistand 

 Idræts- & Fritidssekretariatet yder sekretærbistand for Idrætsrådet, og har til opgave og 
ansvar at udarbejde udkast til dagsorden, referat og baggrundsmateriale til beslutning, samt 
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sikre at beslutninger i Idrætsrådet er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Greve 
Kommunes regler. 

 
4.3 Diæter og befordringsgodtgørelse 

 Rådets medlemmer kan få diæter og befordringsgodtgørelse fra 1. januar 2020 med 
udgangspunkt i de retningslinjer for dette, som Byrådet beslutter i begyndelsen af 2020. 

 
4.4 Fællesmøder for §35 stk. 2-udvalg 

 Der afholdes fællesmøder med Fritidsrådet i forbindelse med behandling af sager, hvor de to 
råd i samarbejde indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 

 Der kan efter behov, afholdes fællesmøde med Fritidsrådet til drøftelse af sager af fælles 
interesse, og når de to formænd i øvrigt finder det relevant. 

 
4.5 Udvalg 

 Der kan nedsættes stående og ad hoc udvalg under Idrætsrådet. Udvalgene kan nedsættes på 
tværs af Idrætsrådet og Fritidsrådet. 

 Medlemmer af stående udvalg udpeges på førstkommende rådsmøde efter valget til 
Idrætsrådet, og er i udgangspunktet udpeget i Idrætsrådets valgperiode. Undtagelse herfor se 
pkt. 5.3.  

 Kommissorier for de stående udvalg fremgår af Idrætsrådets forretningsorden §5  
 
4.6 Forretningsorden 

 Idrætsrådet vedtager selv sin forretningsorden, som årligt evalueres på første rådsmøde i 
kalenderåret. Efterfølgende sendes forretningsordenen til orientering for Kultur- og 
Fritidsudvalget. 

 
5 Kompetence 
5.1 Idrætsrådet skal af administrationen og fagudvalgene inddrages i alle sammenhænge af generel 

betydning for den folkeoplysende virksomhed vedrørende politik, budget og tilskud. Derudover 
kan rådet anbefale og rådgive i øvrige forhold under § 5.4. og 5.5. 

5.2 Enkeltsager mellem administrationen og en idrætsforening, der ikke har konsekvenser for den 
samlede idræt, kan og skal Idrætsrådet ikke udtale sig om. Idrætsrådet kan udtale sig i en sag, hvis 
en forening retter henvendelse til Idrætsrådets formand. En udtalelse kan dog udelukkende være af 
principiel karakter.   
 
5.3 Idrætsrådet godkender kommissorium for Idrætsrådets udvalg.  

 Idrætsrådet udpeger 3 personer til hvert af følgende stående udvalg: Lokalefordelingsudvalg, 
Idrætspuljeudvalget og Facilitetsudvalget. Når udvalgene er nedsat arbejder de uafhængigt 
af Idrætsrådet med opgaver inden for kommissoriet, og konstituerer sig med en formand. 

 En repræsentant fra hvert af de stående udvalg, som Idrætsrådet har nedsat, er 
stemmeberettiget medlem af Idrætsrådet. 

 De stående udvalg bør i videst muligt omfang sammensættes af personer, der ikke sidder i 
Idrætsrådet.  

 Hvis udvalgets formand eller udvalgsmedlemmer ikke fungerer i forhold til udvalgets 
kommissorium, ikke længere har den nødvendige kompetence, habilitet og etik, har 
Idrætsrådet ansvar for og pligt til at udskifte dem. 
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5.4 Idrætsrådet kan selvstændigt belyse og få rejst en sag med rådets anbefaling overfor Kultur- og 
Fritidsudvalget i forbindelse med: 
 Det kommunale budget, herunder fordeling af beløb inden for budgetrammen, og 

budgetopfølgninger, for så vidt angår områder, der vedrører idrætten. 
 Budgetforslag inden for eget område og Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikkens 

indsatsområder.  
 Det kommunale regnskab, herunder overførsler til efterfølgende år og principper i den 

forbindelse, for så vidt angår områder, der vedrører folkeoplysningsområder.  
 Idrætsrådets kommissorium. 
 Godkendelse af retningslinjer for / ændring af uddeling af midler i forhold til idrætspuljer. 

Herunder retningslinjer for udbetaling, administration og udvælgelse af modtagere af 
puljemidler m.v. 

 Godkendelse af foreninger 
 

5.5 Idrætsrådet skal i samarbejde med Fritidsrådet rådgive og anbefale Kultur og Fritidsudvalget i 
forbindelse med: 
 Fordeling af lokaler og arealer indendørs- og udendørs til folkeoplysende virksomhed, 

herunder deltagelse i beslutninger omkring administrative hjælpeværktøjer/ datasystemer/ 
programmer o.lign. 

 Godkendelse af retningslinjer for / ændringer af Greveordningen, herunder retningslinjer for 
udbetaling, administration og udvælgelse af modtagere af puljemidler m.v. 

 Godkendelse af en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, Kultur-, Idræts- 
og Fritidspolitikken / ændringer / opfølgning af disse samt indsatsplaner og opgaver i øvrigt, 
der udløses af disse. 

 
Byrådet/Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at uddelegere kompetencen i forhold til specifikt 
definerede opgaver. 

 Lokalefordelingsudvalget med 3 medlemmer fra begge råd er bemyndiget til at fordele og 
godkende sæsonfordelinger og særarrangementer. Bemyndigelsen er detaljeret beskrevet i 
udvalgets kommissorium. 

 Idrætspuljeudvalget med 3 medlemmer er bemyndiget til at anbefale fordeling af midler fra 
Idrætspuljen. 

 Facilitetsudvalget funderes på Facilitetsstrategien for idræts- og fritidsfaciliteter 2019-22, og 
består af 6 medlemmer udpeget af rådene. Ved min. to årlige møder er udvalget bemyndiget 
til at rådgive og anbefale det politiske og administrative niveau i Greve Kommune i sager, 
der vedrører udviklinger og prioriteringer på facilitetsområdet inden for idræt og fritid. 
Bemyndigelsen vedr. desuden rådgivning ifm. øremærkede midler til renovering og 
vedligeholdelse af idræts- og fritidsfaciliteter. 

   
6 Evaluering 
Kommissorium og sammensætning af rådet samt effekten af arbejdet i de stående udvalg skal 
evalueres og i fornødent omfang revideres inden udgangen af 2021.  
 
Med virkning fra 1/1-2020 er kommissoriet godkendt af Idrætsrådet den  
 
Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 


