
FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD 

FIRFREDERIKSSUND@GMAIL.COM 

WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK 

      Referat, Frederikssund Idrætsråd   
 

 

Tirsdag den 11. september 2012, kl. 17.00-21.30, hos Kristian Moberg 

 Sømer Skovvej 7, Ferslev, 4050 Skibby (vi mødes i nr. 5) 

 

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

Annelise Hansen  Jan Andersen: afbud  Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng  Ken Riishede  

Henrik Kyvsgaard  Ann Handberg  Stefan Valbjørn: afbud                        

Jesper Wittenburg Kristian Moberg 

 

Referent: .Søren...........................      Ordstyrer:...Annelise....................... 

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse: 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde 

Formanden godkendt 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

 

Kristian M. 

Annelise H.  

 

- økonomi: 

- penge i overskud på lokaletil-

skud. Besparelsen for 2013 er 

nedsat fra 200.000 til 100.000 

- leder- og træner akademi: 

- Er nu afsluttet. Evalueringen 

fra deltagerne var generelt me-

get positiv. Annelise sender 

evalueringen til idrætsrådets 

medlemmer til orientering. 

- aktiv fritid: 

- er udkommet. Husstandsom-

delt. Kommunens administra-

tion har været tovholder på ar-

bejdet. Annelise og Ruth er 

blevet aflastet i arbejdsbyrden.  

- fritidspas: 

- er også udkommet. Fritidspas-

set er uddelt på alle skoler og i 

SFO’er. 

 

2.  Orientering fra Kultur,- Fritid og 

Idrætsudvalget (KFI) 

 

 

Jesper Wittenburg 

 

 

 Dialog møder 2012 

12/6 og 24/9: 

referat foreligger fra 12/6 og næste 

møde er 24/9. Annelise og Henrik del-

tager. Emner: idrætskonference, bud-

getorientering fra kommune til for-

eninger. Problematikken omkring af-

låsning af skoler efter at ISS har over-
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taget rengøringsjobbet. 

Idrætskonference 2012 i okt./nov.: 

Intet nyt.  

Budget: 

ORI’s baner er budgetlagt. De øvrige 

idrætsprioriteringer, kampsportscenter 

og sejlsportscenter vil blive prioriteret 

i hensigtserklæringer. Jesper opfordrer 

til at idrætsrådet sender et høringssvar 

senest 25. september. 

 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2012 

Anne-Lise A. 58.600 kr på kontoen. 

58 medlemmer af 85 mulige forenin-

ger. 

 

 

Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 

 

Hvad kan vi gøre for at få flere for-

eninger som medlemmer?  

(målsætning) 

Jesper, Lis, Henrik, Ann 

og Søren 

 

 

Visioner: 

 

 

 

 

Fremtidige visioner: 

(Lis, Stefan og Anneli-

se) 

Strategi oplæg sendt 07.02.11 

- PR. folder og handlingsplan 

-status fra arbejdsgruppen 

Næste møde i gruppen d. 25-09 kl. 

19.00 Frederikssund.  Der skal holdes 

møder i de enkelte områder, tilbage-

meldinger herfra skal bruges til en 

samlet handlingsplan.   

Forslag om et valgmøde i forbindelse 

med kommunalvalget november 2013. 

 

 

2.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Formanden 

Søren 

Opdatering – webmaster 

Fælles mail: firfrederiks-

sund@gmail.com  

 

Annelise har taget kontakt til Kirsten. 

Der er endnu ikke fastlagt en aftale om 

et tidspunkt for hvornår ny webmaster 

kan træde til. 

3.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

John og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 

Anlægsoversigt – Idrætsanalyse, del 2 

 

Ken og Søren repræsenterer idrætsrå-

det på mødet hvor banetider fordeles. 

4.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Lis, Stefan, Henrik, 

Kurt og Jan 

Fordeling af lokaler 2012-2013, god-

kendt 

 

Lokaleoversigt – Idrætsanalyse, del 2, 

afsnit 4, opgørelse af idrætsfaciliteter 

 

Personer til dette arbejde vælges på 

næste møde. 

5.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager   

 

alle ORI_fodbold  erstatningsbaner 

Kampsportscenter (BK-Viking m.fl.) 

Sejlsportscenter 

Skibby IK ekstra fodboldbane 

mailto:firfrederikssund@gmail.com
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SOIF kunstgræsbane Slangerup 

Volleyballklubben, Beachvolleball- 

Baner, Fr.sund strandpark  

Beslutning om etablering af beachvol-

leybaner tages op på KFI mødet til ok-

tober. 

De øvrige forslag intet nyt – jævnfør 

budget 2013. 

6.  Spil bingo via TV – Fjord TV  

= kulturel glæde (giver penge til 

idrætten) 

 

Stefan Ide fra samarbejdende idrætsforenin-

ger i Aalborg (kabel-tv. YouSee,  

kanal hovedstaden) 

 

Intet nyt 

7.  Aktivitetsplan: 

Forslag til afholdelse af fælles for-

eningsdag for kultur-, social- og 

sundhedsområdet 
 

alle FIR, Teambuildingdag. En lørdag?  

Annelise kommer med et udspil på 

næste møde 

 

Udsættes indtil videre 

8.  Mødeplan: 

 

 

alle Plan KFI: 9. oktober 

Plan FOU: 24. oktober 

Næste møde i idrætsrådet er 

tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00 i Fre-

derikssund hos Lis, Tjørnevej 3.  De 

resterende møder planlægges efter 

sommerferien. 

Mødekalender for idrætsrådet: 

Mandag d. 19. november i Slangerup 

(på dette møde skal alle forhold om-

kring repræsentantskabsmødet afta-

les). 

 

9.  Eventuelt: 

 

 

 Annelise fremsender liste over gratis 

kurser i Københavns Amt. 

 


