Frederikssund Idrætsråd
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 1. december 2016, kl. 19.00-21.30,
I Jægerspris Hallen, Møllevej 100, 3630 Jægerspris
Deltagere:
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.)
Annelise Hansen
Helge Larsen
Anne-Lise Andersen, afbud
Lis Lunn
Søren Højlyng
Kirsten Jensen , afbud
Henrik Kyvsgaard
Ann Hanberg, afbud
Stefan Valbjørn, afbud
Jesper Wittenburg
Morten Skovgaard, afbud
Referent: .Søren.......................

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

Dagsorden:
Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat)
Emne
Ansvar
1.

Orientering fra arbejdet i Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Søren

2.

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

Morten Skovgaard
m.fl.

3.

Orientering om Idrætsrådets økonomi: saldo på kontoen
- medlemmer, betalt 2016

Anne-Lise A.

Referat
- Initiativpuljen: formål at integrere
flygtninge i foreningslivet. Tilknyttet 4 fritidsguider der pt arbejder på
8 projekter.
- Økonomi: restpulje fordeles til foreningerne.
- Nye tilskudsregler til aftenskoler
vedtaget.
- Idræts- og lederpris 2017 i skibbyhallen d. 28. Februar kl. 19.00
- Aktiv fritid fortsætter i papirform
- Fritidsudvalget har besluttet at bevilge 810.537,25kr ex. Moms til etablering af street workout ved Slangerup
idræts- og kulturcenter.
FIK og ORI ønsker ikke kunststof på
den nye kampbane i idrætsbyen. Det
skal nu undersøges.
Udvalget finder midler til at fortsætte
initiativpuljen i 2017. Videre drøftelse
af udmøntningen i folkeoplysningsudvalget.
- 55 medlemsforeninger
- 105482,52kr i banken ifølge kassereren.
-

Sager til behandling:

1.

Emne
Nye lokalefordelingsregler
-

Ansvar
Henrik, Lis og Søren

Beslutning
-

FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD

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

Der arbejdes ud fra et nærheds
princip, fremlæggelse af projektet
Er udskudt til foråret og træder ikke i kraft før.
Det nye regelsæt er nu ved at blive

2.

Årsmøde 2017
- Sted
- Dato
- Valg til bestyrelsen

Alle
Slangerup SIK
28-3 -17 kl. 19.00
Dirigent
Jørgen Fischer

3.

Valg til Talent rådet
Andet

Politisk besluttet
Høring

Udpegning af repræsentanter til
idrætsby og havnebad

Sager – opfølgning
1. Indvielse af ny bro
”Frederikssund broen”

alle

sammenskrevet. Tider i haller og
sale fordeles overordnet efter
medlemstal. Der indføres et årshjul hvor specifikke datoer for ansøgninger bliver tydelige for alle
klubber. Ideen er at de nye regler
er i høringsfase i slutningen af
marts 2017 på det tidspunkt hvor
årsmødet i idrætsrådet bliver afholdt.
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 ønsker at trække sig.
De nye lokalefordelingsregler (aftenens hovedpunkt)
FIR skal udpege 1 person til bedømmelseskomiteerne.
Til idrætsbyen er Søren valgt.
Til havnebadet er Lis valgt.

alle

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

2. Mødeplan: 2017

alle

31/1 17 kl. 19.00 i Frederikssund hos
Lis.
7/03 17 kl. 19.00 i Jægerspris

3. Eventuelt:

alle
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