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Frederikssund Idrætsråd    
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 16. august 2016, kl. 19.00-21.30, 
hos Lis Lunn, Tjørnevej 3 Frederikssund 

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

 Emne Ansvar Referat 
1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 
 
 

Søren/ Lis  
 

- Lokalefordelings 2016-2017, luk-
ning af Ådalen syd skole 

- Proces for nye lokalefordelingsreg-
ler 

- Orientering om processen 
- Økonomi 
- Aktiv fritid 
- Er udgivet 
- Initiativpuljen 
- Denne pulje giver i år midler til at 

integrere flygtninge i foreningerne. 
- Budget 2017 

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

Morten Skovgaard 
m.fl. 
 

- Udviklingsproces for idrætsfacilite-
ter i Frederikssund kommune, IDAN 
analyser 

- Ny idrætsvision – (Idrætscenter)  
- Høringsfase hvor administrationen 

har været ude i byerne og spørge 
borgerne om input til den nye 
svømmehal. Et forløb i Skibby og 
Jægerspris. Aktivitetsbåndet i Skibby 
arbejdes der videre på. I Jægerspris 
forsøger man at skabe aktivitet i om-
rådet mellem de to skoler. I Slange-
rup arbejdes der også med mulighe-
den for et bevægelsesbånd mellem 
Byvangsskolen og hallen. 

- Budget 2017, På fritidsområdet skal 
der ske en besparelse på 940.000 kr 

- Henrik oplyser at forvaltningen har 
fået nye ledere. Paw er rykket til 
skoleområdet og Anders er konstitu-
eret på kultur og fritidsområdet. 

- Henrik spørger til nyt dialogmøde. 
Morten undersøger. 
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3.  Orientering om Idrætsrådets øko-
nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2016 
 

Anne-Lise A. 55 betalende foreninger. 
Saldo: 105.482,52 kr 

 
Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 
1.  Integration 

-  
alle - Udkast til Frederikssund kommu-

nes integrationsstrategi 
- Idrætsrådet vil gerne støtte uddan-

nelse i forbindelse med integration 
til medlemsforeninger. 

- Vi henstiller til at kassereren ud-
arbejder et budget. 

2.  Dialog møde Henrik, Lis, Annelise  
 

3.  Talent og elite i Frederikssund 
kommune 

Alle - Kommissorium for idrættens ta-
lentråd 

 
4.  Møde med foreninger Annelise  

 
 
Sager – opfølgning 

1. 1
. 
Centerplaner Jesper, Lis, Henrik, 

Ann, Søren og Helge 
 
 
 

- Jægerspris har nu et færdigt op-
læg. Henrik har indarbejdet for-
slaget i FIR’s samlede plan.   

- Centerplanen, se planen igennem 
og send eventuelle rettelser til 
Henrik 

- Læs planerne igennem endnu en 
gang og send eventuelle rettelser 
til Henrik. 

2. 3
. 
Fordeling af udendørsanlæg 
(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 
grus baner 
Ansøgning via bookingsystemet EG 
On 
 

3. 4
. 
Fordeling af lokaler til idrætsformål 
 (lokalefordelingsråd) 
 

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

Fordeling af lokaler 2016-2017 
- procedure lokalefordeling - lokale-
fordelingsråd – foreninger – folkeop-
lysningsudvalg. 
 
Ansøgning via bookingsystemet 
EG On Kultur & Fritid 
 

4. 5
. 
Idrætsfaciliteter – hvad er status?  
 
- Uafklarede sager   
 

alle ORI-fodbold, erstatningsbaner, mi-
ni- og multiarena – kunstgræsebane 
i budget 2014 

- Indgår i projekt nyt idrætscenter nær 
Ådalen skole. 
Kampsportsfaciliteter (BK-Viking 
m.fl.) – 2015. Udsat til 2017 – indgår i 
NY by Vinge 
Sejlsportscenter 
- fremadrettet juniorsejlsportscenter. 
Processen er gået i gang. På budget i 
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2015. Udsat til 2016. 
Skibby IK ekstra fodboldbane 
Intet nyt. 
- Jægerpris Tennisklub, etablering af 

træningsvæg, - der indhentes tilbud 
på entreprenøropgaven, bevilling 
78.300 kr. til tilbud 1. Træningsvæg-
gen er opstillet. 

- IF 1864 bueskydning, til container, 
bevilling 41.700 kr.  

- Frederikssund Roklub, til porte, be-
villing 31.470 kr. 

- ORI Atletik og motion, nyt klubhus.  
-  

5.  Indvielse af ny bro 
”Frederikssund broen” 
 

alle Der kom mange spændende forslag på 
banen. 
  

6.  Mødeplan: 2016 
 
 

alle Torsdag d. 22. September kl. 19.00 hos 
Henrik. 
Tirsdag d. 25. Oktober kl. 19.00 
Torsdag d. 1. December kl. 19.00 
 

7.  Eventuelt: 
 
 

 Orientering fra formanden: 
2 høringssvar sendt fra forvaltningen 
til idrætsrådet. 
1. Geotekniske undersøgelser i for-

bindelse med anlæggelse af sejl-
sportscenter. Der ansøges om 
35.000 kr. Idrætsrådet bakker op 
om ansøgningen. 

2. Ansøger om 30.000 kr til fundrai-
sing i forbindelse med etablering 
af den nye idrætsby. Idrætsrådet 
bakker op om ansøgningen. Hen-
rik rundsender et forslag til rådet. 

3. Udvalget bliver bedt om at disku-
tere hvem og hvor mange der skal 
sidde i en dommerkomite der skal 
vælge hvilket bud på svømmehal 
der skal vælges. 

 
 

 


