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Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på fritids- 
og idrætsområdet samt det kulturelle område. 
 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder er opdelt i følgende to budgetområder. 
 

• 4.01 Kultur 

• 4.02 Fritid 
 
 

Beløb i 1.000 kr.  
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget 

2025 
Budget 

2026 

4.01 Kultur 30.428 30.433 30.266 30.716 

4.02 Fritid 34.661 34.665 34.497 34.497 

I alt 65.090 65.098 64.763 65.213 

 
 

Budgetområde 4.01 Kultur omfatter primært kommunens udgifter til drift af Greve Bibliotek, Greve 
Museum samt tilskud og anden støtte til en række kulturelle tilbud. 
 
Budgetområde 4.02 Fritid omfatter primært kommunens udgifter til drift af Greve Svømmehal, Greve 
Idrætscenter samt tilskud og andre støtte til en række idræts- og fritidstilbud. 
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Fordeling på budgetområder 
 
 
 

 
 
  

4.01 Kultur
47%

4.02 Fritid
53%
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Budgetområde 4.01 Kultur  
 
Lovgrundlag 
 
Kulturområdet er primært reguleret efter Lov om folkebiblioteker samt en række love for kulturel 
virksomhed herunder bl.a. museumsloven og teaterloven. 
 
 
Beskrivelse af området 
 
Kulturområdet er en samlet betegnelse for en række kulturelle tilbud, der som udgangspunkt er mål-
rettet alle kommunens borgere. De primære tilbud, som der er afsat budget til på dette budgetområde 
er følgende: 
 

• Greve Museum 

• Greve Bibliotek 

• Kulturhuset Portalen 

• Teatre 

• Andre kulturelle opgaver 
 
 
Museum 
 

Greve Museum er et kulturhistorisk museum for nyere tid bestående af to museumsafdelinger. Af-

delingen Grevegården har særligt fokus på kommunens udvikling fra ca. 1800 til i dag. Besøgstallet 

ligger årligt på mellem 12.000-15.000 gæster, hvoraf omtrent 25% er børn og skoleelever. Afdelin-

gen Mosede Fort Danmark 1914-18 har fokus på Danmark under 1. verdenskrig. Besøgstallet ligger 

årligt på omkring 12.000 gæster, hvoraf omtrent 35% er børn og skoleelever.  

 

Heruover rummer Greve Museum også et lokalarkiv og et kommunearkiv. Musset har en selvforvalt-

ningsaftale med Greve Kommune og modtager statstilskud som statsanerkendt museum. 

 

 

Bibliotek 
 

Greve Bibliotek har tidligere bestået af et hovedbibliotek i Hundige og to lokalbiblioteker i Karlslunde 

og Tune. Med budgetvedtagelsen for Budget 2023-26 er det besluttet at lokalbibliotekset i Karlslunde 

lukker pr. 1. januar 2023.  

 

Biblioteket laver kulturelle arrangementer i almindelighed og forløb for skoleklasser. Alle biblioteker 

fungerer som ”Selvbetjente biblioteker”, hvor borgerne har mulighed for at benytte sig af bibliotekets 

faciliteter også udenfor den personalebetjente åbningstid. I 2020 som var præget af corona var der 

omtrent 178.548 fysiske besøg og 193.804 elektroniske besøgende. 

 

 

Kulturhuset Portalen 
 
Portalen er en selvejende institution med egen direktør og bestyrelse, der deler bygning med Greve 
Bibliotek ved Hundige Station. Portalen udøver kulturel virksomhed inden for teater, musik, film, 
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litteratur og lignende, samt driver udstillinger med dansk og international kunst. Portalen er et kultu-
relt samlingspunkt i regionen med omkring 80.000 besøgende og 440 arrangementer årligt. 
 
 
Teatre 
 
Greve kommune yder tilskud til Opera Hedeland, som er et egnsteater med base på amfiscenen i 
Hedeland. Teatret drives af en bestyrelse og en teaterleder med tilskud fra staten og kommunerne 
Høje-Taastrup, Roskilde og Greve. De udbyder en sommer- og en vinterforestilling. Sommerforestil-
lingen udbydes også i en børneversion til børnene i de tre kommuner.  
Fra 2025 bortfalder tilskuddet til Oerra Hedeland fra Greve Kommune jf beslutning ved Budget 2023-
26. 
 
 
Andre kulturelle opgaver 
 
Området rummer tilskud til de selvforvaltende borgerhuse i henholdsvis Karlslunde og Tune. Huse-
nes formål er at tage initiativ til gennemførelse af arrangementer og aktiviteter, som bidrager til et 
varieret kulturliv i kommunen. 
 
Endelig gives der tilskud til Greve Pigegarde, Greve Harmoniorkester og en række andre kulturelle 
arrangementer for både børn og voksne.  
 
 
Budgetforudsætninger 
 
Alle budgetter på kulturområdet er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den 
årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.  
 
 
  



Kultur- og Fritidsudvalget  Budget 2023-26 

Side 5 
 

Budgetområde 4.02 Fritid 
 

Lovgrundlag 
 
Fritidsområdet er primært omfattet af folkeoplysningsloven, mens tilskud til idrætsanlæg, svømme-
haller og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslovens rammer ikke er lovbestemte. 
 
 
Beskrivelse af området 
 
Fritidsområdet er en samlet betegnelse for en række idræts- og fritidstilbud, der som udgangspunkt 
er målrettet alle kommunens borgere. De primære tilbud, som der er afsat budget til på dette bud-
getområde er følgende: 
 

• Greve Svømmehal 

• Greve Idræts- og Fritidscenter 

• Selvejende haller 

• Folkeoplysningsrammen 

• Kommunale interessentskaber 
 
 
Greve Svømmehal 
 
Greve Svømmehal er en af landets største svømmehaller og rummer nyrenoverede faciliteter til hele 
familien med baner til motionssvømning, vandgymnastik, tårne- og vipper, baby- og småbørnsbas-
sin, motionscenter m.v.  
 
Svømmehallen benyttes årligt af mere end en kvart million gæster, foreningsmedlemmer og skole-
elever, som generer en løbende indtægt i form af billetter, årskort mv. Greve Svømmehal er dog kun 
delvist brugerfinansieret, og det afsatte nettobudget afspejler således den kommunale skattefinan-
sierede udgift til driften af svømmehallen. 
 
 
Greve Idræts- og Fritidscenter 
 
Greve Idræts- og Fritidscenter er en samlet betegnelse for fire forskellige geografiske lokaliteter. 
 
Greve Idrætscenter (GIC) omfatter fire idrætshaller, tennishal, udendørs tennisanlæg, opvisnings-
stadion til fodbold og atletik, et større græsareal udlagt til fodboldbaner, fodboldbane med kunst-
græs, fodboldbane med grus, multibane og træningspavillon. 
 
Greve Borgerhus er rammen for en lang række aktiviteter. Stedet indeholder lokaler til møder og 
aktiviteter for 12-144 personer, og køkkenfaciliteter til fri afbenyttelse. Det omkringliggende grønne 
område er udlagt som parkområde med blandt andet en lille fodboldbane og petanquéanlæg. 
 
Aktivhuset Olsbækken er sammen med de øvrige borgerhuse i kommunen stedet, hvor foreninger 
og andre frivillige kan udfolde sig. Der er lokaler til mange forskellige aktiviteter. Omtrent 40 forenin-
ger og grupper med i alt 700-800 mennesker færdes i huset hver uge.  
 
Hundige Boldfælled omfatter selve boldfælleden med græsfodboldbaner og en grusfodboldbane. 
Hundigehuset indeholder klub og kontorlokaler, mødelokaler og omklædningsfaciliteter. Dertil kom-
mer den uopvarmede lethal Valhallen, som er rammen for primært den selvorganiserede idræt. 
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Selvejende haller 
 
Karlslundehallerne og Tunehallerne (inklusiv Tune hal 3) med tilhørende idrætsanlæg og boldfælle-
der er selvejende haller med aftaler om kommunalt driftstilskud. 
 

 

Folkeoplysningsrammen 
 

Aftenskolerne AOF, FOF, LOF, Væveskolen og kommunens mange folkeoplysende foreninger om-

trent 300 stk. tilbyder en lang række fritidsaktiviteter og arrangementer for borgerne i Greve Kom-

mune. Folkeoplysende foreningerne er både idræts- og fritidsforeninger i kommunen. 

 

Greve Kommune stiller egnende lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger og aftenskoler, og 

kommunen giver i henhold til folkeoplysningsloven tilskud til folkeoplysende aktiviteter i form af et 

medlemstilskud til foreningerne og et undervisningstilskud til aftenskolerne.  

 

Kommunen yder også lokaletilskud til egne eller lejede lokaler i det omfang, det er nødvendigt og 

politisk godkendt. Herudover gives der også tilskud til træner-, leder- og lærerkurser, fra idræts- og 

fritidspuljen og til partnerskaber mellem foreninger og Greve Kommune.   

 

Kommunen stiller også lokaler til rådighed for andre grupper med tilhørsforhold til Greve Kommune 

som f.eks. frivillige foreninger og selvorganiserede initiativer, i det omfang det er muligt at finde et 

egnet lokale.  

 

Der er indgået aftaler om driftstilskud med de selvejende haller og spejderhytterne, der alle pris- og 
lønreguleres.  
 
 

Kommunale interessentskaber 

 

I/S Strandparken er et interessentskab der sørger for drift og vedligehold af kystsikringsanlægget, at 

naturen bliver plejet, og strandene m.m. bliver klargjort til sæsonens aktiviteter. Interessentskabet er 

etableret mellem beligenhedskommunerne Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve.   

 

I/S Hedeland er et interessentskab bag naturparken Hedeland og har til opgave at planlægge, an-

lægge og drive det ca. 1.500 hektar store område. Interessentskabet er etableret mellem beliggen-

hedskommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup.   
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Økonomioversigt 

 

Serviceudgifter Beløb (1.000 kr.)   

      

4.01 Kultur 30.428   

   Greve Museum 4.607   

   Greve Bibliotek 18.414   

   Kulturhuset Portalen 5.528   

   Teatre 335   

   Borgerhuse 791   

   Greve Pigegarde 292   

   Greve Harmonikaorkester 210   

   Børnekultur 469   

   Øvrige udgifter og indtægter -217   

      

7.02 Fritid 34.661   

   Greve Svømmehal 2.748   

   Greve Idræts- og Fritidscenter 2.396   

   Driftstilskud til selvejende haller 12.644   

   Driftstilskud til spejderhytter 1.444   

   Undervisningstilskud 2.291   

   Medlemstilskud 3.184   

   Lokaletilskud 1.457   

   Øvrige folkeoplysningsaktiviteter 890   

   Idræts- og Fritidspuljerne 1.657   

   Idræts- og Fritidssekretariatet (IFS) 1.746   

   Partnerskabsaftaler 378   

   Motorikforløb for børn (projekt) 0   

   Strandparken 2.235   

   Hedeland 1.906  

   Frivillighedscentret 389   

   Øvrige udgifter og indtægter -704  

      

Samlet 65.090   
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Budgetændringer til 2023 
 
 

Budgetændringer til 2023 (1.000 kr.) 

Titel Beløb Udmøntning via 

Afledt drift     

Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF 
(springhallen) 

-857 Justering af konkret budgetpost 

Afledt drift i alt -857   

Effektivisering - besparelse 
 

  

A1 og A2: Øvrige kulturelle aktiviteter (OBS 
graduering 

-1.156 Justering af konkret budgetpost  

A1: Aftenskolernes budgetanalyse -1.048 Justering af konkret budgetpost 

A1: Svømmehalsbudgetanalyse (OBS gradu-
ering) 

-718 Justering af konkret budgetpost  
  

A2: Borgerhuse budgetanalyse (OBS gradue-
ring) 

-404 Justering af konkret budgetpost  
  

B3: Bibliotek budgetanalyse (OBS graduering) -3.811 Justering af konkret budgetpost  
  

Effektivisering - besparelse i alt -7.138   

Total -7.995   

 
 


