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Frederikssund Idrætsråd    
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. juli 2014, kl. 19.00-21.30, 

hos Kirsten Jensen, Øvej 7, 3550 Slangerup  

 

 

Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 

Annelise Hansen  Helge Larsen   Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng, afbud Kirsten Jensen  

Henrik Kyvsgaard  Ann Hanberg,  Stefan Valbjørn  

Jesper Wittenburg, afbud Morten Skovgaard 

 

Referent: .Lis Lunn...........................      Ordstyrer:..Annelise Hansen.................... 

 

 

 

Dagsorden: 
 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

Søren.  

 

- økonomi 

- Fritidspolitik 

- aktiv fritid 

- bookingsystem  

Intet nyt. Der har ikke været afholdt 

møde. 

 

2.  Orientering fra Fritidsudvalget 

 (tidligere Kultur, - Fritid og  

Idrætsudvalget (KFI) 

 

Morten Skovgaard 

 

- dialogmøde 16. juni Kirsten og Helge 

deltog. Vores fritidspolitik blev frem-

lagt, der udarbejdes et forslag med hø-

ringsfase – få fremmødte. 

Morten: Genopretningen efter ”Bodil” 

- økonomien er ikke fuldt ud dækket 

af forsikringen. Kignæshallen og FIK 

Klubhus. Kignæshallens brugere ind-

kaldt til møde vedr. status for opbyg-

ningen. 

Kunstgræsbaner: Slangerup – place-

ring fastlagt. ORI Udsat til 2015 –

lokalplan skal udarbejdes. Dalby er for 

dyr evt. Multibaneløsning i samarbej-

de med Solbakkeskolen kan muligvis 

holdes indenfor budgettet. 

FIR’s høringssvar skal ligger som bi-

lag til fritidsudvalgets referat. 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2014 

Anne-Lise A. Saldo: 78.000 kr. 

60 medlemmer, 4 klubber i restance. 
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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  

Søren og Helge 

 

 

 

 

 

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. 

Intet nyt 

2.  Idrætspolitisk Strategi 

 

Fritidspolitik 

alle Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet 

3.september – adm. Anmodes om at 

udarbejde opsamling, til politisk be-

handling primo 2014 – gældende i 5 år 

- Fritidspolitik og idrætspolitisk 

strategi forventes udfærdiget i to 

selvstændige papirer 

3.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Søren Er opdateret af Søren – webmaster 

Link fra kommunens hjemmeside er 

kommet på.  

4.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 

 

5.  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 –

folkeoplysningsudvalget 

 

Lokaler: Ådalen Nords nye hal forven-

tes færdig der skal foretages en reel 

fordeling i denne i forhold til de øvrige 

lokaler. Hvor langt er processen med 

nye regler for lokalefordeling?   

6.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager   

 

alle ORI-fodbold, erstatningsbaner, mini- 

og multiarena – kunstgræsebane i 

budget 2014 

- der arbejdes på erstatningsbaner, 

men der er udfordringer omkring lys-

anlæg. Naboklager betyder at sagen 

genovervejes – afventer lokalplan. 

Kampsportsfaciliteter (BK-Viking 

m.fl.) – 2015 Der arbejdes på en løs-

ning. 

Sejlsportscenter 

- fremadrettet juniorsejlsportscenter. 

Processen er gået i gang. 

Skibby IK ekstra fodboldbane 

Intet nyt. 

SOIF kunstgræsbane Slangerup, i 

budget 2014 - kører efter planen 

 – meromkostninger grundet miljøkrav  

Dalby IF, multibane, kunstgræsbane 

- processen kører – meromkostninger 

grundet miljøkrav. 

Dalby IF, Pannabane 

- intet nyt. 

Kignæshallen - retablering efter storm-

floden. 
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7.  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 

Stefan afventer svar fra Ålborg vedr. 

hvor stor indsats der kræves af FIR  

8.  Mødeplan: 2014 

 

 Forslag:  

 

 

alle onsdag 20/8 i Jægerspris  

mandag 20/10 

onsdag 12/11 

  

9.  Eventuelt: 

 

 

 Orientering fra formanden: 

Folkeskolereform, fritidsdelen 

Folkeskolereform – ”den åbne skole”  

Fr.sund kommune som friluftskom-

mune 

 

Vi drøftede initiativer for events i for-

bindelse med indvielse af ny bro. Kæ-

de gennem ny og gammel bro, cykel-

løb for alle aldre mv. 

Dette sættes på næste dagsorden. 

 


