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      Referat, Frederikssund Idrætsråd   
 

Tirsdag den 26. november 2013, kl. 19.00-21.30, Hos Kristian Moberg, Sømer Skovvej 7, 4050 Skibby 

 

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

Annelise Hansen  Vagn Jacobsen, ikke mødt  Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng  Kirsten Jensen  

Henrik Kyvsgaard  Ann Hanberg,  Stefan Valbjørn  

Jesper Wittenburg, kommer 20.30 Kristian Moberg 

 

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

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse: 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Godkendelse af referat  

 

Formanden Godkendt (indsigelser om referatet 

skal foreligge inden 5 dage, herefter 

kommer det på hjemmesiden). 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

Kristian M. 

Annelise H.  

 

- Økonomi 

Pengene er brugt. Overskuddet 

på lokaletilskud er givet til 

spejderne til renovering af hyt-

ter. 

- folkeoplysningspolitik – eva-

luering 

udsendt sammen med referra-

tet fra folkeoplysningsud-

valgsmødet. 

- lokalefordeling 2014/2015 

Sidste frist for ansøgning er d. 

10. december. Opfordring til 

forvaltningen om at forbedre 

tilmeldingssiden. Du kan fx 

ikke se hvad du skriver. Og 

man bør få en kvittering for at 

ansøgningen er modtaget. 

 

2.  Orientering fra Kultur,- Fritid og 

Idrætsudvalget (KFI) 

 

Jesper Wittenburg 

 

- Budget 2014-2015 

Puljen på 900.000 bruges på 

kunstgræsbane i Dalby og git-

ter ved Kignæshallen. 

- kunstgræsbaner 

Vedligeholdelse af kunstgræs-

banerne? Driftsudgiften er ik-

ke afklaret. 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2013 

Anne-Lise A. 59  betalende medlemsforeninger. 

 Beholdning: 63.635,82 kr 

Annelise oplyser at en ny forening er 
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på vej. 

 

Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 

 

 

Fremtidige visioner 

 

 

Jesper, Lis, Henrik, Ann 

og Søren 

 

 

 

 

 

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. 

Materialet er sendt til kommunen. 

Fremlægges næste gang for medlems-

foreningerne på årsmødet. 

 

2.  Valg møde 

Valg til folkeoplysningsudvalget 

 

Alle Tirsdag den 10. december 2013 kl. 

19.00 

- Ådalens skole – er reserveret  

- - Alle idrætsforeninger med mail 

-    inviteres 

- Kanditater: Søren. Suppleanter: Lis 

og Henrik. 

Kandidat og 2 suppleanter skal vælges. 

Udvalget mødes kl. 18.00. Dagsorden: 

formanden byder velkommen, besty-

relsens arbejde, formanden orienterer 

om arbejdet i folkeoplysningsudvalget. 

Mødeleder: Ole Munch. Valget til ud-

valget. Eventuelt: fx inspiration til 

idrætsrådets fortsatte arbejde. Forman-

den takker af.  

Valgprocedure: 

Først vælges medlem til udvalg. 

Dernæst 1. suppleant. 

Til sidst 2. suppleant. 

Papir og blyanter til eventuel skriftlig 

afstemning. Flipover til rådighed. 

3.  Postkasse 

Til digital post fra det offentlige 

Annelise - - Lovpligtig fra 1. november 2013 

 

 

4.  Idrætspolitisk Strategi 

 

alle Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet 

3.september – adm. Anmodes om at 

udarbejde opsamling, til politisk be-

handling primo 2014 – gældende i 5 år 

(herunder konklusioner fra det idræts-

politiske møde samt idrætsrådets visi-

oner). 

5.  Idræts- og lederpriser - kriterier 

 

alle Revideres – afsnit vedr. Anerkendelser 

Den endelige formulering er endnu ik-

ke udsendt. Annelise rykker Conni. 

6.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Formanden 

(Søren) 

Er opdateret af Søren – webmaster  

 

7.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 
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8.  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 

- opstramning af proceduren, 

 

Forvaltningen indkalder til møde d. 10. 

December med tovholderne (halin-

spektørerne) for at få en mere hen-

sigtsmæssig procedure i forbindelse 

med lokalfordelingen. Annelise delta-

ger i mødet. Vi opfordrer til at der ud-

sendes et referat fra mødet, så alle bru-

gere bliver orienteret. 

9.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager   

 

alle ORI-fodbold, erstatningsbaner, mini- 

og multiarena – kunstgræsebane i 

budget 2014 

-Kampsportsfaciliteter (BK-Viking 

m.fl.) 

Jesper mener at man skal overveje at 

se på projektet igen. Det bør være et 

egentligt kampsportscenter. Først på 

budgettet i 2015. 

-Sejlsportscenter  

Et juniorsejlsportscenter er på budget-

tet i 2015. 

Skibby IK ekstra fodboldbane 

SOIF kunstgræsbane Slangerup, i 

budget 2014 

Dalby IF, multibane, kunstgræsbane 

Dalby IF, Pannabane 

Kignæshallen: opførelse af gitter så 

faciliteter også kan bruges  udenfor ca-

feteriets åbningstid. 

Forslag om udarbejdelse vedligehol-

delsesplan. 

10.  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 

Udsættes til næste møde. 

11.  Mødeplan: 2014 

 

 Forslag:  

 

 

alle Tirsdag d. 21. januar kl. 19.00 hos Ste-

fan 

Onsdag d. 19. marts  

12.  Eventuelt: 

 

 

 Orientering fra formanden: 

Ny forening F.C. fjordbold er god-

kendt som forening og vil gerne være 

medlem af idrætsrådet. 

Ny forpagter til Frederikssundhallen 

pr. 1. januar 2014. 

Jægerspris bordtennis pladsproblemer 

tages op af Ole Munch. 

Sagen fra Ferslev fodbold og hunde-

lufterne. Fodbolden bør have 1. priori-

tet. Det skal undersøges om brugshun-

deforeningen er en godkendt forening. 

Hellesøbanen foreslås som alternativ. 

Henrik oplyser at Skibby badminton 

fejrede 50 års jubilæum d. 23-11-13. 

Henrik fik Frederikssundprisen. 
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