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      Referat, Frederikssund Idrætsråd   
 

Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19.00-21.30, hos Ann Hanberg 

 Asgård 2, 3600 Frederikssund 

 

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

Annelise Hansen  Vagn Jacobsen   Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng  Kirsten Jensen  

Henrik Kyvsgaard  Ann Hanberg  Stefan Valbjørn                         

Jesper Wittenburg Kristian Moberg 

 

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

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse: 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Konstituering 

Valg af næstformand 

Valg af sekretær 

Formanden Lis genvalgt til næstformand 

Søren genvalgt til sekretær 

Nr. Emne Ansvar Referat 

2. Godkendelse af forretningsorden Formanden 

 
I forretningsordenen skal ordet ”re-

præsentantskabsmøde erstattes af 

”årsmøde” i § 5, 12 og 13. I § 12 

skal ordet ”kan” erstattes af ”skal”. 

Ændringsforslagene rettes til og 

bringes i høring hos udvalgets med-

lemmer. 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

Kristian M. 

Annelise H.  

 

- økonomi 

Aktivitetstilskud er udbetalt til 

foreningerne. Restpulje på lo-

kaletilskud kr. 300.000 skal 

tilbage i kommunekassen. 

- Idræts- og lederprisfest, 28. 

02. 2013 evt. revidering af kri-

terierne 

- Fokus på anderkendelser. 

Hvem er berettiget til at mod-

tage? Idrætsrådet ønsker et kri-

terium der gør det muligt for 

mange at blive indstillet.  

- Udvalget har drøftet spørgs-

målet om fordeling af haltid og 

afventer en behandling af em-

net i folkeoplysningsudvalget. 

- Lederakademi 2013 

- Starter lørdag d. 20. april med 

19-20 deltagere. 13 af delta-

gerne er medlemmer af idræts-
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rådet og vil modtage tilskud på 

kr 700. max 2 tilskudsberetti-

gede pr forening. 

- Aktiv fritid 2013/2014 

- Skal udgives igen i år. Trykke-

ren udsender skabelon til god-

kendelse/korrektur til forenin-

gerne. 

2.  Orientering fra Kultur,- Fritid og 

Idrætsudvalget (KFI) 

 

Jesper Wittenburg 

 

 

KFI skal finde en besparelse på 1%. 

Der er ikke truffet beslutning om hvor 

besparelsen skal findes. 

Dialogmødet: 

Henrik beklager sig over at politikker-

ne snakker forstyrrende sammen under 

mødet. 

I øvrigt henvises til det udsendte refe-

rat fra mødet. 

 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2013 

Anne-Lise A. 71.270,82. 55 medlemsforeninger  har 

betalt for 2013. 7 foreninger har endnu 

ikke betalt. 

 

Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 

 

 

Fremtidige visioner 

 

Valgmøde: 

 

 

Jesper, Lis, Henrik, Ann 

og Søren 

 

 

 

 

 

(Lis, Stefan og Anneli-

se) 

Strategi oplæg sendt 07.02.11 

 

- Ideer til centerplaner til fremlagt på 

årsmødet – fortsættelse ?? 

Udvalget efterlyser personer fra Jæ-

gerspris til at deltage i arbejdet. Anne-

lise kontakter Kent Ustrup og Vagn.  

 

- valgmøde i forbindelse med kommu-

nalvalget november 2013. 

 

2.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Formanden 

(Søren) 

Opdatering – webmaster 

Mail: firfrederikssund@gmail.com  

3.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 

Anlægsoversigt – Idrætsanalyse, del 2 

 

4.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Lis, Stefan, Henrik, 

Kurt, Ken og Ann 

Fordeling af lokaler 2013-2014 

- godkendt af FOU 20/2-2013 

 

Lokaleoversigt – Idrætsanalyse, del 2, 

afsnit 4, opgørelse af idrætsfaciliteter 

 

5.  Foreningshus Østersvej 4 

  
Ann Møde med forvaltningen, BUS, KUF 

og FIR 

 

6.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager   

 

alle ORI-fodbold, erstatningsbaner, mini- 

og multiarena. 

Jesper er i dialog med ORI foreløbig 

om parkeringsforhold i forbindelse 

med projektet. En stor udfordring er 

en financiering af driften. 

mailto:firfrederikssund@gmail.com
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Kampsportscenter (BK-Viking m.fl.) 

Intet nyt. Mere korrekt er brydecenter. 

Sejlsportscenter. 

Intet nyt. 

Skibby IK ekstra fodboldbane 

Intet nyt. 

SOIF kunstgræsbane Slangerup 

Dalby IF, multibane, kunstgræsbane. 

Ansøgningen er afvist. Der er ikke 

penge til driften. 

 

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 

 

8.  Mødeplan: 

 

forslag 

alle Onsdag den 22. maj (hos Anne-Lise) 

kl. 19.00 

Onsdag den 21. august kl. 19.00 

Tirsdag den 17. september kl. 19.00 

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 

Tirsdag den 26. november kl. 19.00 

 

9.  Eventuelt: 

 

 

 Kroketklubben i Frederikssund invite-

rer til åbent hus d. 2. maj kl. 9.30. 

 

Jørlunde skytteforening bliver 150 år. 

Reception lørdag d. 25. maj kl. 15.00 i 

klubben. 

 

 

 


