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v/Annelise Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup
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Frederikssund Idrætsråd
Referat af årsmøde
mandag d. 2. marts 2015 kl. 19.00
i Kulturhuset Elværket, salen
ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
Dagsorden
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
og referent
- Jørgen Walldorf og Søren Højlyng foreslås og vælges.
2. Godkendelse af repræsentanter
- Der er 25 stemmeberettigede til stede.
- Dirigenten konstaterer at årsmødet er lovligt indvarslet
3. Valg af stemmetællere
- Martin Brænder og Axel Mesange er valgt.
4. Bestyrelsens beretning
- Formanden oplæser beretningen. Den vedhæftes referatet.
- Spørgsmål til beretningen: det centrale medlemsregister virker fint.
Leo fra roklubben: roser det nye foreningsregister. Pia Slangerup
gymnastikforening: efterlyser initiativer fra skolerne så der kan
komme gang i samarbejdet med foreningerne.. Helge Larsen
Jægerspris bordtennis – oplyser om en landsdækkende turnering for
SFO’er – men der blev ikke meldt tilbage. Marianne Slangerup
bordtennis fortæller om et initiativ i Slangerup der er kommet i gang.
- Beretningen godkendes.
5. Regnskab
- Regnskabsoversigt uddeles. Kassereren fremlægger regnskabet. Status
pr. 01-01-2015: 78.081,02. Flemming fra CK Viking: hvad er
forklaringen på, at der ikke har været udgifter? Ingen udgifter i 2014 til
lederkurser. Foreningens overskud er til for at bruges? Formanden
efterlyser gode ideer. Meningen er at pengene skal ud at arbejde i
foreningerne. Herefter godkendes regnskabet.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr. Godkendes.
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7. Indkomne forslag
- Ingen forslag modtaget.
- Herefter overlades ordet til Ole Find Jensen der taler om idrætten og
skolen efter den nye reform.
- Tager udgangspunkt i den udfordring der er mellem at forene den
dynamik der er i den frivillige idræt med det mere institutionelle som
skolen er. Den nye reform sigter mod mere bevægelse og en åben
skole, hvor skolen skal åbne sig ud mod samfundet. Heriblandt fx et
samarbejde med idrætsforeningerne. I Dalby er det oplagt at skole og
idræt arbejder sammen idet de ligger på samme adresse. Overvejelser
man bør gøre sig inden et samarbejde etableres: Der skal være tale om
ligeværdige samarbejdspartnere. Hvad er det man vil med
samarbejdet? Man skal udfordre den holdning der hedder at ”det kan
vi ikke nå”. Der skal være personer på begge sider der vil det. Og
netop dette var tilfældet i Dalby. Idrætsorganisationerne deltager i
arbejdet, sender repræsentanter til møder, uddanner personer der kan
indgå i samarbejdet. Skolen skal ansætte og lønne instruktørerne og
sørge for at de kan leve op til formålet. En fodboldlinje med 3 X 2
timer for 7.-8. klasse. En kunstgræsbane er et ønske for at kunne gøre
aktiviteten uafhængig af årstid. Laila, Slangerup svøm: træningstider?
Lagt op til frokostpausen. Understreger at instruktørerne er lønnet af
skolen. Tanken var at fodboldprojektet skulle udvides til håndbold og
gymnastik.
8. Valg af kasserer for 2 år
- Bestyrelsen indstiller Annelise Andersen som vælges af forsamlingen.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
- På valg er Henrik, Lis Helge og Kirsten. Alle 4 er villige til genvalg.
Vælges af forsamlingen.
9. Valg af 2 suppleanter
- John Liljenskjold og Arnt Olsen ønsker ikke genvalg. Nye
suppleanter: Flemming Bjaler CK Viking og Janne Jensen, Dalby.
10. Valg af 1 revisor for 2 år
Karin Rasmussen modtager genvalg.
Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år
Axel Mesange vælges.
11. Eventuelt
- Jesper Wittenburg fortæller om speciel olympic games for handicappede
som blev afviklet sidste år. Man har i sundhedsudvalget et ønske om at
udvide konkurrenceidrætten for handicappede. Der er fastsat en dag, d.
29. august som konkurrencedag. Der vil komme mere information. Stefan
Valbjørn supplerer med den store oplevelse det var at arbejde med de
handicappede. Pia Rosenberg, Slangerup gymnastik, nævner DGI og
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DIF’s målsætning om at 75% skal være foreningsaktive i 2025. Opfordrer
til at idrætsrådet bruger midler til dette. Pia vil gerne deltage.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og sekretær på deres
første møde efter årsmødet.
- Dette møde er fastlagt til d. 21. april kl. 19.00 hos Henrik i Skibby.
Uden for dagsordenen vil der komme følgende indlæg:
• Idrætten og skolen efter den nye reform. Hvordan etableres et samarbejde?
Et oplæg ved Ole Find Jensen (tidligere borgmester) Se referatet ovenfor.
• Har foreningerne en rolle i forhold til udsatte unge?
Et oplæg ved Annelise Hansen (formand for Idrætsrådet). Annelise Hansen
præsenterer kort Fredensborg modellen som især satser på at få kontakt til
”foreningssvage”. Foreslår at der laves et særligt temamøde i idrætsrådets regi
om dette emne.
Dirigent: Jørgen Walldorf, referent: Søren Højlyng
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