
FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD 

FIRFREDERIKSSUND@GMAIL.COM 
WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK 

      Referat, Frederikssund Idrætsråd   
 

Tirsdag den 28. maj 2013, kl. 19.30-22.00, hos Anne-lise Andersen 

 Vænget 3, 3630 Jægerspris 

 

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, afbud                         

Jesper Wittenburg Kristian Moberg, afbud 

 

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

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse: 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Godkendelse af referat  

 

Formanden Godkendt 

Nr. Emne Ansvar Referat 

2. Godkendelse af forretningsorden Formanden 

 
Forretningsordenen er nu rettet til 

og klar til at underskrives. 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

Kristian M. 

Annelise H.  

 

- økonomi 

- Medlems- og aktivitetstilskud 

er sendt ud. Det samme gælder 

lokaletilskud. Det betyder at 

de fleste af pengene er udbe-

talt. 

- Lederakademi 2013 

- Det skrider planmæssigt frem. 

Der er 22 tilmeldte. 

- Aktiv fritid 2013/2014 

- Klubberne skal nu selv taste 

oplysninger ind på en hjem-

meside der er konstrueret af 

den ansvarlige trykker, Martin 

Vissing. Derved opnås en stør-

re ensartethed i lay outet. 

Klubberne er selv ansvarlige 

for at indtaste oplysninger. 

 

Andre emner: der bliver nedsat et ud-

valg der skal se på kriterierne for tilde-

ling af anderkendelser i forbindelse 

med den årlige prisoverrækkelse. 

Udvalget anbefaler at der afsættes en 

særlig pulje på budgettet til vedlige-

holdelse af spejdernes hytter. 
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2.  Orientering fra Kultur,- Fritid og 

Idrætsudvalget (KFI) 

 

Jesper Wittenburg 

 

 

Der er ikke noget nyt fra udvalget. 

Næste møde er d. 4. juni. 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2013 

Anne-Lise A. Vi har nu 58 betalende medlemmer i 

idrætsrådet. 

72.770 kr i rådets kasse. 

 

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 ?? – Jægerspris 

området?? 

Der er nu fundet to repræsentanter fra 

Jægersprisområdet: Vagn Jacobsen og 

Kent Ustrup. Idrætsrådets repræsentan-

ter mødes med de to nye fra Jægers-

pris. Lis rundsender invitation til møde 

i Møllegårdshallens mødelokale kl. 

17.00 onsdag d. 12. juni. 

 

- valgmøde i forbindelse med 

kommunalvalget november 

2013. 

- Annelise tager initiativ til mø-

de. 

2.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Formanden 

(Søren) 

Opdatering – webmaster 

Mail: firfrederikssund@gmail.com  

Idrætsrådets hjemmeside er stadig ikke 

opdateret. Nu skal der findes en løs-

ning på problemet. Annelise går videre 

med sagen. 

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  

- revidering af retningslinjer 

- opstramning af proceduren 

Formanden lægger op til en diskussion 

i udvalget om hvordan man kan skabe 

mere fleksibilitet i hallerne, så flere 

kan få deres haltider opfyldt. Dialog er 

en mulig farbar vej. Der nedsættes et 

udvalg til at se på retningslinjerne: 

Ann, Kirsten og Lis. Forslaget skal 

med som et punkt på augustmødet i 

idrætsrådet. 

Forslag til ansvarspersoner for forde-

ling af lokaler: Kurt og Ken skal ikke 

længere deltage. Forslag: Kirsten og 

Bo fra Slangerup, Frederikssund: Ann 

og Lis. Jægerspris: Vagn og Lene. 

mailto:firfrederikssund@gmail.com
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Skibby: Henrik og Henrik. 

 

Lokaleoversigt – Idrætsanalyse, del 2, 

afsnit 4, opgørelse af idrætsfaciliteter 

 

5.  Foreningshus Østersvej 4 

  
Ann Møde med forvaltningen, BUS, KUF 

og FIR 

Der er udpeget en arkitekt, og bygge-

riet forventes at begynde 1. september. 

 

6.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager   

 

alle ORI-fodbold, erstatningsbaner, mini- 

og multiarena 

Kampsportscenter (BK-Viking m.fl.) 

Sejlsportscenter 

Skibby IK ekstra fodboldbane 

SOIF kunstgræsbane Slangerup 

Dalby IF, multibane, kunstgræsbane 

Intet nyt til dette punkt. 

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 21. august 

Tirsdag den 17. september 

Tirsdag den 22. oktober 

Tirsdag den 19. November er ændret 

til d. 26. november. 

 

9.  Eventuelt: 

 

 

 Invitation til dialogmøde med KFI 

tirsdag d. 4. juni kl. 16.30. Annelise og 

Ann stiller op fra idrætsrådet. Emner 

til dialog: kampsportscenter. Opfølg-

ning på konferencen, idrætsfaciliteter i 

det nye Vinge. 

 

Næste møde d. 21. august. Kristian 

lægger måske hus til? 

 


