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Frederikssund Idrætsråd    
CVR-nr: 38575090 

 
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1. maj 2017, kl. 19.00-21.30, 

Hos Henrik Kyvsgaard, Marbæk-parken 17, 4050 Skibby 
 
 
Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 
Annelise Hansen  Helge Larsen  Flemming Schwicker  
Lis Lunn Søren Højlyng  Kirsten Jensen  
Henrik Kyvsgaard Lars Møller  Stefan Valbjørn  
Jesper Wittenburg, afbud Morten Skovgaard,   
 
Referent: .Søren.............................   Ordstyrer:.Annelise......................... 
 
Dagsorden: 
 

Nr. Emne Ansvar Referat 
1. Konstituering 

Valg af næstformand 
Valg af sekretær 

Formanden Annelise 
Henrik valgt 
Søren valgt 

Nr. Emne Ansvar Referat 
2. Godkendelse af forretningsorden Formanden 

 
Bestyrelsens underskrifter 

 
Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 
1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 
 
 

Søren/ Lis  
 

- Fritidspas/integrationsstrategi: vi 
vedtog at udgiften pr medlem max 
må være 2000kr. Diskussionen af-
ledt af en ansøgning fra spejdere 
om tilskud til weekend-og lejrture. 

- Lokalefordeling 2017-2018 vedta-
get. 

- Nye lokalefordelingsregler vedta-
get. 

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

Morten Skovgaard 
m.fl. 
 

- Onsdag d. 3. maj kl. 15.00 inviteres 
til afsløring af det nye svømmehals-
projekt. Vingepavillonen med ind-
kørsel fra Deltavej. 

- Orienterer om svømmehalsprojektet, 
om mulige tilkøb og om de to fondes 
mulige deltagelse.  

- Orienterer om den øvrige situation i 
fase 1 som skal behandles i byrådet. 

- Helge orienterer om et møde i 
Kignæshallen med foreningerne som 
skal føre til en ide der kan binde 
idrætsfaciliteterne bedre sammen i 
byen. 
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3.  Orientering om Idrætsrådets øko-
nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2017 
 

Lis Lunn Seneste kontoudtog fra 28/03 er kasse-
beholdningen ca. 113.000kr 
Diskussion af anvendelse af idrætsrå-
dets overskud på næste møde. 

 
Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 
1.  Årsmøde 2017 

-  
alle - Slangerup Tirsdag d.28. marts 

evaluering 
- Idrætsrådet blev opfordret til at få 

flere foreninger som medlemmer. 
Lars Møller kommer med et op-
læg på næste møde. 

- Hvordan skal vi bruge de midler 
der er sparet op? Også på dagsor-
denen til næste møde. 

-  
2.  Ansøgning fra Dalby om at etable-

rer Beachbane ved Solbakkeskolen 
 
 

alle Sagen tages op til behandling på ny 
Behandlet på FRI. møde 8/3-17, 
med afslag i første omgang. 
Idrætsrådet har drøftet sagen på 
baggrund af den indsendte klage, 
men kan fortsat ikke støtte forslaget. 

 
Sager – opfølgning 

1.  Nye lokalefordelingsregler 
-  

Henrik, Lis og Søren  Lokalefordelingsreglerne er vedtaget. 

2.  Udpegning af repræsentanter til 
idrætsby og havnebad 
 

alle 
 
 

FIR skal udpege 1 person til bedøm-
melseskomiteerne.  

- Til idrætsbyen er Søren valgt 
- Til havnebadet er Lis valgt 

3.  Fordeling af lokaler og udendørsan-
læg til idrætsformål 
 

Frederikssund: Ann og 
Lis,  
 
Slangerup: Henrik Fal-
kenberg og Kirsten,  
 
Jægerspris: Helge og 
Lene Lyberg, 
 
Skibby: Henrik K og 
Thomas Haasum 

Fordeling af lokaler 2017-2018 
- procedure lokalefordeling - lokale-
fordelingsråd – foreninger – folkeop-
lysningsudvalg. 
 
Ansøgning via bookingsystemet 
EG On Kultur & Fritid 
 
 
 

4.  Udpegning af repræsentanter til 
idrætsby og havnebad 
 

alle 
 
 

FIR skal udpege 1 person til bedøm-
melseskomiteerne.  

- Til idrætsbyen er Søren valgt 
- Til havnebadet er Lis valgt 

5.  Indvielse af ny bro 
”Frederikssund broen” 
 

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

6.  Mødeplan: 2017 
 
 

alle Næste møde: 6. juni kl. 19.00 i Jørlun-
de skytteforening. 
22. august kl. 19.00 hos Stefan. 
 
På mødet d. 6. Juni fastlægges resten 
af årets møder. 
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6.  Eventuelt: 
 
 

 Orientering fra formanden: 
Udpegning af person til deltagelse i 
planlægningen af helhedsplanen for 
Skibby. Henrik er valgt. Første møde 
d. 15. juni. 
 
Campus på Frederikssund gymnasium 
søger om penge til udvidelse idrætsan-
læg. Idrætsrådet kan ikke godkende 
ansøgningen. Gymnasiet er en selv-
ejende institution og må selv afholde 
udgiften. Hvis idrætsfacilitetspuljen 
skal bidrage skal vi sikre os gratis 
brugsret af faciliteterne til borgerne 
udenfor skolens åbningstid. 
 
Ansøgningen fra Slangerup klatreklub 
er et godt initiativ, men vi savner en 
afklaring på problemstillingen med de 
mobile tilskuerpladser i hallen. 
 
Indstillinger til høringssvar skal sen-
des til både formand og næstformand. 
Annelise beder Henrik videresende til 
idrætsrådets øvrige medlemmer, hvis 
hun selv er forhindret. 
 
 
 

 


