
FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD 

FIRFREDERIKSSUND@GMAIL.COM 
WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK 

Referat fra møde i Frederikssund Idrætsråd   
 

Mandag den 3. marts 2014, kl. 19.00-21.30, hos Anne-Lise Andersen, Vænget 3, 3630 Jægerspris  

 

Deltagere: 
 

Annelise Hansen  Vagn Jacobsen afbud Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng, afbud Kirsten Jensen , afbud 

Henrik Kyvsgaard,  afbud Ann Hanberg,afbud  Stefan Valbjørn, afbud 

Jesper Wittenburg Morten Skovgaard, afbud 

 

Referent: ..Lis Lunn..........................      Ordstyrer:.......................... 

 

Bemærk. Som det kan ses var der mange afbud, så bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig.  

 

Dagsorden: 

 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Godkendelse af referat  

 

Formanden Referat godkendt af de tilstedevæ-

rende 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

Søren.  

 

- økonomi 

- Fritidspolitik: Fritidsudvalget har 

indkaldt til møde med relevante bru-

gergrupper d. 5/3 2014 til drøftelse af 

dette. 

- lokalefordeling 2014/2015- er god-

kendt af FOU 

- prisfest uge 9 – aftenen var rigtig god 

med mange glade prismodtagere. 

2.  Orientering fra Fritidsudvalget,  

 (tidligere Kultur, - Fritid og  

Idrætsudvalget (KFI) 

 

Morten Skovgaard 

 

- dialogmøder. 

Der er indkaldt til dialogmøde vedr. 

Fritidspolitik d.5/3. Det indkaldte mø-

de er ikke det dialogmøde, vi ifølge 

vor samarbejdsaftale burde have haft 

på dette tidspunkt med Fritidsudval-

get. Vi har meddelt udvalget, at vi ser 

frem til at man genoptager de aftalte 

dialogmøder, hvor vi kan indsende øn-

sker til dagsordenen. 

Ansøgninger om tilskud fra idrætsfaci-

litetspuljen. Ansøgninger fra IF 1864, 

Elektronisk markeringsanlæg, Slange-

rup Speedway, lysanlæg til lille bane 

og Bander til Marbækskolen og Skul-

delevhallen blev drøftet.  

Annelise formulerer en udtalelse.   

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2014 

Anne-Lise A. Opkrævning sendt 15.02.2014 

Omkring 50 klubber har pt. betalt  

kontingent, der er flere nye klubber, 

der melder sig ind. 
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Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 

 

 

Fremtidige visioner 

 

 

Jesper, Lis, Henrik, Ann 

og Søren 

 

 

 

 

 

Strategi oplæg sendt 07.02.11 

 

- Ideer til centerplaner til fremlagt på 

årsmødet – Jægerspris området?? 

- FIRs visioner, version 2, opdateret af 

Henrik, er sendt til adm. 

 

2.  Års møde 

Sted: Café Kignæs 

Valg af formand og 

3 bestyrelsesmedlemmer 

1 bestyrelsesmedlem for 1 år? 

Dirigent: Jørgen Waldorf 

 

Alle Mandag den 24. marts 2014 

Indkaldelse sendt pr. mail til for-

eninger 15/2-2014 
Kandidater? – på valg er 

- Ann Hanberg - genvalg 

- Søren Højlyng - genvalg 

- Stefan Valbjørn - genvalg 

- Suppleanter?  

- Vi drøftede mulige emner til de ledi-

ge poster. Ann og Annelise tager 

kontakt. 

3.  Postkasse 

Til digital post fra det offentlige 

Annelise - - Lovpligtig fra 1. november 2013 

- Medlemmerne gøres opmærksom på 

dette på årsmødet. 

 

4.  Idrætspolitisk Strategi 

 

alle Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet 

3.september – adm. Anmodes om at 

udarbejde opsamling, til politisk be-

handling primo 2014 – gældende i 5 år 

Tages op på næste møde. 

5.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Søren Er opdateret af Søren – webmaster  

 

6.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 

 

7.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Lis, Stefan, Henrik, 

Kirsten, Ann og 

Lene Lyberg, 

Jægerspris 

Henrik Forsberg, 

Skibby 

Henrik Falkenberg, 

Slangerup 

Fordeling af lokaler 2014-2015 

- procedure lokalefordeling - lokale-

fordelingsråd - foreninger -

folkeoplysningsudvalg 

 

Vi drøftede den manglende dialog-

med klubber i forbindelse lokalefor-

delingen.  

8.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager   

 

alle ORI-fodbold, erstatningsbaner, mini- 

og multiarena – kunstgræsebane i 

budget 2014 

Kampsportsfaciliteter (BK-Viking 

m.fl.) 

Sejlsportscenter 

Skibby IK ekstra fodboldbane 

SOIF kunstgræsbane Slangerup, i 

budget 2014 

Dalby IF, multibane, kunstgræsbane 

Dalby IF, Pannabane 

Kignæshallen 
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9.  Spil bingo via TV – Fjord TV  

= kulturel glæde (giver penge til 

idrætten) 

 

Stefan Ide fra samarbejdende idrætsforenin-

ger i Aalborg (kabel-tv).  

- muligt med TV4 

 

10.  Mødeplan: 2014 

 

  

 

 

alle Årsplan 2014 fritidsudvalget 

 

Næste møde i Idrætsrådet er sat til 

d. 1. april 2014 kl. 19, hos Henrik i 

Skibby 

11.  Eventuelt: 

 

 

 Orientering fra formanden: 

 

 


