Frederikssund Idrætsråd
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016, kl. 19.30-21.30,
I Slangerup Idræts-og Kulturcenter, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup
Deltagere:
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.)
Annelise Hansen
Helge Larsen, afbud
Anne-Lise Andersen
Lis Lunn, afbud
Søren Højlyng,
Kirsten Jensen
Henrik Kyvsgaard
Ann Hanberg,
Stefan Valbjørn, afbud
Jesper Wittenburg, afbud
Morten Skovgaard
Referent: ..Søren............................

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

Dagsorden:
Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat)
Emne
Ansvar

Referat

1.

Orientering fra arbejdet i Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Søren/ Lis

- økonomi 2015 - 2016
- fritidspolitik, godkendt 25/11-2015
- medlemsregistrering FIK og ORI
En proces er sat i gang i folkeoplysningsudvalget for at få styr på registreringen.
- Idræts- og leder priser.
Prisuddeling d. 29. Februar i Slangerup. Henrik, Annelise, Ann, Kirsten
kommer.

2.

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

Morten Skovgaard
m.fl.

- Udviklingsproces for idrætsfaciliteter i Frederikssund kommune, analyse af kapacitetsudnyttelsen.
- Generelt viste undersøgelsen at der
er en fin belægning. Rapporten er
endnu under udarbejdelse.
- Følgegruppen (idrætsrådet indkaldes
til en møderække: første møde mandag d. 1. Februar kl. 15.00-16.00.
Deltagere fra rådet: Annelise, Henrik, Kirsten og Søren.
- Studietur d. 4. Marts fra kl. 8.0016.00 til svømmehaller. Fra idrætsrådet deltager: Kirsten, Annelise
- Ny idrætsvision – (Idrætscenter)
- På de kommende to møder i fritidsudvalget skal idrætsvisionen for Jægerspris og Skibby behandles.
- Kommissorie Kultur- og havnebadet
(Frederikssund Fjordbad)
- Der er sat en proces i gang som fri-
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tidsudvalget skal tage stilling til.
3.

Orientering om Idrætsrådets økonomi: saldo på kontoen
- medlemmer, betalt 2015
- regnskab

Anne-Lise A.

58 foreninger.
Saldo: 92141,02kr
Regnskab underskrevet

Sager til behandling:

1.

Emne
Årsmøde 2016
- Sted
- Dato
- Valg til bestyrelsen
- Andet

Ansvar
alle

Beslutning
-

-

-

-

-

-

-

-

Kignæshallen Tirsdag d. 1. marts
kl. 19.00. Forplejning: Annelise
tager fat i Helge.
På valg: Ann, Stefan, Søren og
Annelise.
Annelise, Stefanog Søren genopstiller. Ann stiller sit mandat til
rådighed.
Søren taler med Flemming Bjaler.
Supplanter:
Janne fra Dalby er suppleant i dag.
Annelise spørger om hun vil fortsætte. Ann vil opstille som suppleant.
Morten Skovgaard fortæller om
planerne om den nye idrætsby og
idrætsrådets rolle i processen.
Præsentation af de nye ansigter i
administrationen: Martin Hald,
Sanne Jensen og Anders M. Skovgreen. Annelise inviterer.
Annelise inviterer også Ole
Munch.
Invitationer sendes til klubberne.
Forslag til dirigent: Jørgen Walldorf.
Torben er på valg som revisor.
Anne-Lise A. Spørger om T. Vil
fortsætte.
Revisorsuppleanter: Kurt er på
valg. Annelise H spørger.

Sager – opfølgning

1. Centerplaner
1
.

Jesper, Lis, Henrik,
Ann, Søren og Helge

-

-
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Jægerspris har nu et færdigt oplæg. Henrik har indarbejdet forslaget i FIR’s samlede plan.
Centerplanen, se planen igennem
og send eventuelle rettelser til
Henrik
Læs planerne igennem endnu en
gang og send eventuelle rettelser

til Henrik.
2. 2Idrætspolitisk Strategi
.

alle

Fritidspolitik

3. 3Fordeling af udendørsanlæg
.(banefordelingsråd)

Ann og Søren

4. Fordeling
4
af lokaler til idrætsformål
.(lokalefordelingsråd)

Frederikssund: Ann og
Lis, suppleant Stefan,
Slangerup: Henrik Falkenberg og Kirsten,

Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet
3.september 2013 – adm. Anmodes om
at udarbejde opsamling, til politisk behandling primo 2014 – gældende i 5 år
- Fritidspolitik og idrætspolitisk
strategi forventes udfærdiget i to
selvstændige papirer
- Møde med kommunen fredag den
12.december 2014, kl. 14.00 –
16.00
- Kommunen arbejder videre med et
forslag som præsenteres på et nyt
møde i løbet af foråret.
- I høring i perioden 10/9 -26/10
2015
- Godkendt i byrådet 25/11-2015
Brugerråd – fordeling kunstgræs- og
grus baner
Ansøgning via bookingsystemet EG
On, frist 24/9 2015
Fordelingsmøde: 1/10 2015, kl. 16.00
Samtidig dialog om servicering af
kunstgræs- og grusbaner i vinterhalvåret
Fordeling af lokaler 2016-2017
- procedure lokalefordeling - lokalefordelingsråd – foreninger – folkeoplysningsudvalg.
Ansøgning via bookingsystemet
EG On Kultur & Fritid
Frist

Jægerspris Helge og
Lene Lyberg,
Skibby Henrik K og
Thomas Haasum
5. 5Idrætsfaciliteter – 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 lysanlæg. Naboklager betyder at sagen
genovervejes – afventer lokalplan –
udsat til 2015
Iindgår i projekt nyt idrætscenter nær
Ådalen skole.
Kampsportsfaciliteter (BK-Viking
m.fl.) – 2015. Udsat til 2017
Sejlsportscenter
- fremadrettet juniorsejlsportscenter.
Processen er gået i gang. På budget i
2015. Udsat til 2016.
Skibby IK ekstra fodboldbane
Intet nyt.
Kignæshallen - retablering efter
stormfloden. indvielse d. 1. november
2014 og igen efter brand.
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6. Indvielse af ny bro

alle

7. Mødeplan: 2016

alle

”Frederikssund broen”

8. Eventuelt:

- Jægerpris Tennisklub, etablering af
træningsvæg, - der indhentes tilbud
på entreprenøropgaven, bevilling
78.300 kr. til tilbud 1.
- IF 1864 bueskydning, til container,
bevilling 41.700 kr.
- ORI Atletik og motion, nyt klubhus.
Der kom mange spændende forslag på
banen.
Broen er nu døbt Kronprinsesse Marys bro.
Årsmøde tirsdag d. 1. Marts
5.april kl. 19.00 hos Henrik
På dette møde planlægges møder for
resten af året.
Orientering fra formanden:
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