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Frederikssund Idrætsråd    
CVR-nr: 38575090 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. januar 2018, kl. 19.30-21.30, 

i mødelokalet bukken i Slangerup idræts- og kulturcenter  
 
Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 
Annelise Hansen  Helge Larsen  Flemming Schwicker, afbud  
Lis Lunn, afbud Søren Højlyng  Kirsten Jensen  
Henrik Kyvsgaard Lars Møller  Stefan Valbjørn  
Kenneth Jensen, afbud Michael Tøgersen   
 
Referent: Søren...............................   Ordstyrer:.Annelise........................... 
 
 
Dagsorden: 
 
Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 
1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 
Søren/ Lis  - Udvalgets sidste møde d. 13. de-

cember. 
- Økonomi 2017: overskud fordeles 

til foreninger. 
- Aftenskolernes ansøgning om tilde-

ling af 10% pulje afvises. 
- Idræts-og lederprisfest i Mølle-

gårdshallen d. 27. feb. Kl. 19.00 
2.  Orientering fra Fritids- og kultur-

udvalget 
(tidligere fritidsudvalget (FRI) 
  
 

Kenneth/Michael  - I dette punkt tog formanden ordet og 
bad om tilkendegivelser på de mange 
besparelser i kommunen. 

- Det anbefales at tage initiativ til et 
dialogmøde for at få belyst hvordan 
der kan tilføres nogle midler til 
idrætsområdet i 2018. 

- Annelise kontakter Jesper og Jan for 
at få sat et møde i stand snarest.  

- Michael Tøgersen taler for at der 
skal komme et nyt udbud på Vinge i 
løbet af 2018. 

-  
3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2017 
 

Lis Lunn - Årsrregnskab 2017 uddeles på mø-
det. På næste møde gennemgår Lis 
årsregnskabet til efterfølgende un-
derskrift. 

-  
 
Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 
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1 Årsmøde 2018 alle - Dato: tirsdag d. 6. marts kl. 19.00 
- Mødetid for rådet kl. 18.00 

 
- Sted:  Foreningshuset Pedersholm, 

Roskildevej, Frederikssund . Jør-
gen Fischer som dirigent. 

 
 
- Valg af formand og 3 repræsentan-

ter. Flemming, Stefan og Søren er 
på valg. Bestyrelsen foreslår at 
Lars Møller bliver formand i den 
kommende valgperiode og at An-
nelise fortsætter som almindeligt 
medlem.  

- Indkaldelse skal ud senest d. 6. fe-
bruar. Kontingentopkrævning. 
Sammen med kontingentopkræv-
ningen vedhæftes informationsma-
teriale om FIR. Lars får et tilbud på 
trykning af FIR folder. 

 
- Facebook oplæg (30 Første punkt. 

min). Er bekræftet. 
 
- En succes og inspirationshistorie: 

Michael fra Frederikssund Oaks. 
 
- Tilbyde medlemsforeninger kurser 

i brug af facebook i løbet af foråret 
 
Sager – opfølgning 
1 Lokalefordeling – årshjul 

 
alle - Lokalefordelingsmøde torsdag den 

8. februar, kl. 18.00-20.00 på råd-
huset 

- Næste møde mandag den 12. marts  
2 Elektronisk folder Arbejdsgruppen:  

Lars, Henrik, Kirsten 
- Lave en elektronisk folder der for-

tæller fortæller om hvilke udvalg vi 
er repræsenteret i samt hvilke be-
slutninger vi har været involveret i. 
Desuden skal folderen oplyse om 
idrætsrådets rolle set fra et politisk 
perspektiv.  

- Arbejdet er færdiggjort med en fin 
folder som resultat. Lars undersø-
ger muligheden for at få en prof til 
at trykke materialet. 

3. Hvordan får vi flere foreninger 
som medlemmer 

-  

Lars Møller  
Repræsentant fra DGI 

- Lars nyt oplæg til hjemmeside. 
Link er sendt ud. 

- Bestyrelsesmøderne kunne starte 
en time tidligere, og vi kunne så 
have ”åbent hus” for de lokale 
klubber i den første time. Kan 
eventuelt tages op på årsmødet. 

- et spændende foredrag som skal 
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appellere til medlemsforeningerne 
 
Tidligere er følgende debatteret: 
- En repræsentant fra DGI vil intro-

ducere brugen af facebook.  
- En facebook side er en nødvendig-

hed, hvis vi skal gøre os interes-
sante 

- Hjemmesiden lever ikke op til den 
kvalitet man kan forlange i dag. I 
høj grad mangler der billeder. Me-
get er ikke opdateret. Der afsættes 
et beløb til at opbygge en ny 
hjemmeside. 

- Vi skal lave en ”taskforce” der 
skal ud at tale med eventuelle nye 
medlemmer. 

- Møder med nuværende medlems-
foreninger kan være gavnligt. 

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 Planlægningen af helhedsplanen 
for Skibby.  
 

Henrik Henrik er valgt. Er blevet formand for 
gruppen. Udover bevægelsesbåndet 
skal der også diskuteres brug af lokaler 
dvs spacemanegement.  
Første møde d. 15. juni Alle projekter 
der kører i Skibby skal inddrages.  
Første møde d. 15. Juni 
Næste møde i gruppen er d. 3. Januar. 
Keingart er udpeget til udarbejde et 
forslag. Kommisoriet drejer sig om en 
helhedsplan for byen foruden et bevæ-
gelsesbånd. 

6 Indvielse af ny bro 
”Frederikssund broen” 
 

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

7 Mødeplan: 2018 
 
 

alle Næste møder: 
-     8. februar på Rådhuset. Mødet af-
vikles i umiddelbar forlængelse af lo-
kalefordelingsmødet. 
- Årsmøde 6. marts 2018 

 Eventuelt: 
 
 

  
 
 

 
Dagens bestyrelsesmøde begyndte med et oplæg fra Lau Frøkjær og Rikke Hedensted fra DGI om facebook og 
hvordan det kan bruges af idrætsrådet i forhold til medlemsforeningerne. 
Lau indleder med 3 slides: (videreformidles på mail). 
Etablering af en facebookside for FIR: Lars er tovholder på siden. Michael, Helge, Henrik, Stefan og Søren hjæl-
per til. 
 
 
Kurser: 
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1. Kursus om frivillighed i slutningen af februar. Skab en attraktiv forening for de frivillige. Torsdag d. 22. fe-
bruar. Lars aftaler med oplægsholder. Annelise reserverer Langes magasin. Book lokale fra kl. 17.00. Til kl. 
21.00 

 
2. Facebook kursus 1(kurserne er identiske) Basic foreningskursus. 

Tirsdag d. 10. April : I Frederikssund golfklub kælderen. 17.30-21.00 
 

3. Facebook kursus 2 
Onsdag d. 25. April:  I Frederikssund golfklub kælderen. 17.30-21.00 


