
FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD 
FIRFREDERIKSSUND@GMAIL.COM 

WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK 

Frederikssund Idrætsråd    
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 31. januar 2017, kl. 19.00-21.30, 
Hos Lis Lunn, Tjørnevej 3, 3600 Frederikssund 

 
Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 
Annelise Hansen  Helge Larsen, afbud  Anne-Lise Andersen    
Lis Lunn Søren Højlyng    Kirsten Jensen  
Henrik Kyvsgaard Ann Hanberg  Stefan Valbjørn  
Jesper Wittenburg Morten Skovgaard    
 
Referent: Søren........................   Ordstyrer:..Annelise.. ................... 
 
Dagsorden: 
 
Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 
1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 
 
 

Søren  - Svømmehallen i Slangerup skal re-
noveres. Hallen lukker henover 
sommeren. Ventilationen bliver ud-
skiftet. 

- Revision af folkeoplysningsloven. 
- Fritidspas til flygtningebørn. 
- 100.000 tages fra idrætsfacilitetspul-

jen og 100.000 fra folkeoplysnings-
udvalget. 

- Skåret i budgettet med 2% 
- Aktiv fritid og fritidsguider bibehol-

des.  
2.  Orientering fra Fritidsudvalget 

(FRI) 
 (tidligere Kultur, - Fritid og  
Idrætsudvalget (KFI) 
 

Morten Skovgaard 
m.fl.  

- Hvordan løses svømmesituationen når 
Slangerup svømmehal er lukket? 
- Idrætsbyen og planlægningen af fase 1 
er i fuld gang. I dialog med ORI om er-
statningsbaner. 
- Har været på studietur om anlæg af  
fodboldbaner og underlag. 
- På fabriksbesøg i Tyskland for at se på 
kunstgræsanlæg og miljøspørgsmål. 
- Planlægning af ny proces i Jægerspris 
om centerdannelse. 
- Bevægelsesbåndet i Skibby er på vej. 
- Et nyt udendørs fitnessområde i Slan-
gerup er også på vej. 
- Der er fortsat dialog om anlæggelse af 
et havnebad. A.P. Møllerfonden er inde i 
billedet. Mange forhold skal afklares in-
den beslutning, fx lokalplan. 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-
nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2016 
- regnskab 2016 
 

Anne-Lise A. - Regnskab er revideret og under-
skrevet. Revisorerne modtager gen-
valg. 

-  104842,52 er saldo pr dags dato. 56 
betalende medlemsforeninger. 
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- Annelise sender bilag med de op-
lysninger banken beder om i forbin-
delse med skift af kasserer. 

 
Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 
1.  Nye lokalefordelingsregler 

-  
Henrik, Lis og Søren  - Der arbejdes ud fra et nærheds 

princip, fremlæggelse af projektet 
- Er udskudt til foråret og træder ik-

ke i kraft før. 
- Oplægget der skal i høring er end-

nu ikke kommet. Høringsfasen 
falder sammen med tiden for års-
mødet.  

2.  Årsmøde 2017 
- Sted 
- Dato 
- Valg til bestyrelsen 

 
 
 

- Valg til Talent rådet   
- Andet 

 

Alle 
Slangerup SIK 
28/3 2017 kl. 19:00 
 
 
Dirigent 
 Jørgen Fischer (Anneli-
se) 
 
Politisk besluttet  
Foredrag 
 
 
 
 
 
 
Anders M. Skovgren 
laver oplæg. (Annelise) 

På Valg er  
Henrik Kyvsgaard modtager genvalg 
Lis Lunn modtager genvalg (kasserer) 
Helge Larsen modtager genvalg  
Kirsten E. Jensen modtager genvalg   
Kasserer Anne-Lise Andersen   
Ønsker ikke genvalg 
Ann Handberg ønsker at træde ud af 
bestyrelsen. 
-Kirsten Jensen (individuelle idrætter) 
modtager genvalg 
Michael B. Hansen (holdidrætter)  
 
De nye lokalefordelingsregler (afte-
nens hovedpunkt) 

3.  Fondsansøgning idrætsby - inte-
resse tilkendegivelse fra brugere 

Alle Tekst til brev fra FIR – deadline 2/2 
2017.  
Henriks udspil til idrætsrådets svar be-
arbejdes og sendes videre til Annelise. 

4.  Frivillighedsstrategi Alle I høring – deadline 13/2 2017. Anneli-
se sender et svar fra idrætsrådet at vi 
støtter frivillighedesstrategien. 
 

5.  Udpegning af repræsentanter til 
idrætsby og havnebad 
 

Alle 
 
 

FIR skal udpege 1 person til bedøm-
melseskomiteerne.  

- Til idrætsbyen er Søren valgt. 
- Møder i bedømmelsesudvalget i 

april. 
- Til havnebadet er Lis valgt 

 
Sager – opfølgning 

1.  Indvielse af ny bro 
”Frederikssund broen” 
 

alle Der kom mange spændende forslag på 
banen. Stafet svømning/løb 
  

2.  Mødeplan: 2017 
 
 

alle 7/3 2017 i Jægerspris.  
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3.  Eventuelt: 
 
 

alle Flemming fra bueskytterne blev præ-
senteret som evt nyt medlem i idræts-
rådet. Orienteres om arbejdet i udval-
get. 
Jægerspris bordtennisklub har sendt 
ansøgning til idrætsfacilitetspuljen om 
ny belysning i Kignæshallen. Tilbud er 
vedlagt ansøgningen. 
 
 
 
 

 


