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Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Jørgen Fischer valgt 

      og referent 
      Søren Højlyng valgt 
Dirigenten konstaterer at årsmødet er lovligt varslet. 
2. Godkendelse af repræsentanter 

35 stemmeberettigede. 21 foreninger er repræsenteret. 
3. Valg af stemmetællere 

Michael T. og Kirsten er valgt. 
Præsentation af idrætsrådets medlemmer. 
Indlæg om Facebook (ved Lau Frøkjær fra DGI) 
Oplægget sendes efterfølgende til idrætsrådet. I øvrigt henvises til de 
to kurser der udbydes til foreningerne d. 17. og 25. April. 
 

4. Bestyrelsens beretning 
Beretningen vedlægges referatet på idrætsrådets hjemmeside og 
facebookside. 
Dirigenten opfordrer til spørgsmål fra forsamlingen: 
Camilla fra CK Viking spørger til rekruttering af foreninger til 
idrætsrådet. Lars svarer at der er kommet flere til. Vi skal blive mere 
synlige bl.a. ved at udnytte de nye medier bedre, således at   
foreningerne bliver opmærksomme på at idrætsrådet er en nødvendig 
medspiller. 
Michael Hansen fra OAKS: ring til de foreninger der ikke er 
medlemmer. Lars svarer at processen er i gang. 
Michael T. fra golfklubben og fra kultur og fritid oplyser at der er stor 
vilje til at få de store besparelser på idrætsområdet rullet tilbage så 
hurtigt som muligt. Camilla CK Viking spørger til de manglende 



Frederikssund Idrætsråd 
 www.frederikssund-idraetsraad.dk  

installationer i Slangerup svømmehal. Laila fra svømmeklubben svarer 
at renoveringen færdiggøres i sommerferien hvor svømmeklubben 
holder lukket i 4 uger. 
Beretningen godkendes. 

 
En succes- og inspirations historie ved Michael, Frederikssund Oaks. 
En spændende fortælling om hvordan Frederikssund Oaks gik fra at 
være en lukningstruet klub i 2013 til at være en stor og velfungerende 
klub i dag. Inspirationsmateriale bliver lagt på klubbens hjemmeside. 
 

5. Regnskab 
Regnskab uddeles. Kassereren gennemgår regnskabet. Regnskabet 
godkendes. 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 
Bestyrelsen foreslår uændret 250kr i kontingent. Godkendes. 

7. Indkomne forslag 
      Ingen indkomne forslag. 
8. Valg til talentrådet 

Michael H. og Laila genvælges som repræsentanter for henholdsvis             
holdidræt og individuel idræt. 

9. Valg af formand for 2 år  
Lars Møller vælges som formand. 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
Flemming er på valg og ønsker genvalg 
Søren er på valg og ønsker også genvalg 
Stefan er også på valg, men ønsker ikke at fortsætte. 
Michael S. ønsker at indtræde i bestyrelsen. 
Annelise vil gerne fortsætte i bestyrelsen endnu et år. 
Alle vælges enstemmigt. 

10. Valg af 2 suppleanter 
Janne Jensen er villig til genvalg 
Flemming Bjæler CK Viking ønsker at indtræde. 
Begge vælges. 

11.  Valg af 1 revisor for 2 år 
Torben Hansen valgt. 
 Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år 
Stefan Valbjørn vælges. 

12.  Eventuelt 
Camilla CK Viking foreslår at foreningerne samarbejder om at deltage 
i åbningen af broen i 2019. Beder idrætsrådet om at tage initiativ. Lars 
lover at tage fat om det.  
Udvalget by og land er medarrangør af broindvielsen og bør orienteres 
om arrangementet. 
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