Frederikssund Idrætsråd
Referat
Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. april 2014, kl. 19.00-21.30,
hos Henrik Kyvsgaard, Marbæk-parken 17, 4050 Skibby
Deltagere:
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.)
Annelise Hansen
Helge Larsen
Anne-Lise Andersen
Lis Lunn
Søren Højlyng
Kirsten Jensen
Henrik Kyvsgaard
Ann Hanberg, afbud
Stefan Valbjørn
Jesper Wittenburg, afbud
Morten Skovgaard
Referent: .Søren...........................

Ordstyrer:. Annelise........................

Dagsorden:
Godkendelse:
Nr.
Emne
Konstituering
1.

Ansvar
Formanden

Valg af næstformand
Valg af sekretær

Nr.
2.

Emne

Ansvar

Godkendelse af forretningsorden

Formanden

Referat
Annelise H.
Lis
Søren
Referat
Den eksisterende forretningsorden
godkendt uden ændringer.

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat)
Emne
Ansvar
1.

Orientering fra arbejdet i Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Søren.

Referat
-

-

2.

Orientering fra Fritidsudvalget
(tidligere Kultur, - Fritid og
Idrætsudvalget (KFI)

Morten Skovgaard
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-

økonomi
Der er blevet afsat 3.600.000
til idrættens medlems- og aktivitetstilskud. Kommunens nye
bookingsystem diskuteres og
Morten Skovgaard lover at
inddrage foreningerne i den
fortsatte proces.
Fritidspolitik
Punktet behandles under punkt
2.
dialogmøder
Annelise refererer fra mødet
hvor den nye fritidspolitik med
introduktion af livsfaser blev
introduceret. Hvad skaber
værdi for os? En fælles udfordring var manglende tid og
transport. Der bliver i den
kommende tid afholdt en række møder (dialoglaboratorier).
Henrik fremfører at der også
skal være plads til andre input
i udarbejdelsen af den nye po-

litik, fx kommunens idrætspolitik og idrætsrådets centerplaner. Hvad sker der med den
nye folkeoplysningspolitik?
Den skulle være indfaset på
nuværende tidspunkt. Morten
undersøger dato for nyt dialogmøde med behandling af
spørgsmål blandt andet fra
idrætsrådet.
3.

Orientering om Idrætsrådets økonomi: saldo på kontoen
- medlemmer, betalt 2014

Kassebeholdning: 76.250 kr. 48 foreninger har betalt.

Anne-Lise A.

Sager til behandling:

Emne
1.

Ansvar

Idrætsrådets visioner og fremtidige
planer - Hvor skal vi hen?

Beslutning

Jesper, Lis, Henrik, Ann
og Søren

Fremtidige visioner

2.

Års møde
Sted: Café Kignæs

Alle

3.

Postkasse
Til digital post fra det offentlige

Annelise

4.

Idrætspolitisk Strategi

alle

-

Fritidspolitik

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.
- Jægerspris opfordres til at supplere
de eksisterende centerplaner. Rådet opfordrer fritidsudvalget til at indtænke
de nye centerplaner i den nye fritidspolitik. Lis og Annelise deltager i dialoglaboratorierne og forsøger at have fokus på idrætsrådets centerplaner.
Mandag den 24. marts 2014
- Opfølgning
- Vi har drøftet status omkring Kignæshallen.
- Referat af årsmødet godkendt og
lægges nu på hjemmesiden.
- Ideer til at bruge rådets penge. Fx til
juridisk bistand.
- Lovpligtig fra 1. november 2013
Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet
3.september – adm. Anmodes om at
udarbejde opsamling, til politisk behandling primo 2014 – gældende i 5 år
- Morten præciserer at fritidspolitik og
idrætspolitisk strategi skal udfærdiges
som to selvstændige papirer.
Er opdateret af Søren – webmaster

5.

Idrætsrådets hjemmeside

Søren

6.

Fordeling af udendørsanlæg
(banefordelingsråd)

Ann og Søren

7.

Fordeling af lokaler til idrætsformål
(lokalefordelingsråd)

Lis, Stefan, Henrik, Fordeling af lokaler 2014-2015
Kirsten, Ann og
- procedure lokalefordeling - lokaleLene Lyberg,
fordelingsråd - foreninger -

Brugerråd – fordeling kunstgræs- og
grus baner.
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8.

Idrætsfaciliteter – hvad er status?

Jægerspris
Henrik Forsberg,
Skibby
Henrik Falkenberg,
Slangerup

folkeoplysningsudvalg

alle

ORI-fodbold, erstatningsbaner, miniog multiarena – kunstgræsebane i
budget 2014
- der arbejdes på erstatningsbaner,
men der er udfordringer omkring lysanlæg. Naboklager betyder at sagen
genovervejes.
Kampsportsfaciliteter (BK-Viking
m.fl.) - 2015
Sejlsportscenter
- fremadrettet juniorsejlsportscenter.
Processen er gået i gang.
Skibby IK ekstra fodboldbane
Intet nyt.
SOIF kunstgræsbane Slangerup, i
budget 2014
- kører efter planen.
Dalby IF, multibane, kunstgræsbane
- processen kører.
Dalby IF, Pannabane
- intet nyt.
Kignæshallen
Slangerup Speedway, lysanlæg- lille
bane.
- afvist
Ide fra samarbejdende idrætsforeninger i Aalborg (kabel-tv).
- muligt med TV4

- Uafklarede sager

9.

Spil bingo via TV – Fjord TV
= kulturel glæde (giver penge til
idrætten)

Stefan

10.

Mødeplan: 2014

alle

Forslag:

11.

Eventuelt:

Årsplan 2014 fritidsudvalget
- 20. maj kl. 19.00 hos Lis.
- 30. juni kl. 19.00 i Slangerup
Orientering fra formanden:
- Kirsten spørger til muligheden for at
sætte solceller op på offentlige bygninger. Morten kender ikke præcist til
kommunens politik på dette område.
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