Frederikssund Idrætsråd
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 5. april 2016, 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
Anne-Lise Andersen, afbud
Lis Lunn
Søren Højlyng,
Kirsten Jensen
Henrik Kyvsgaard
Ann Hanberg, afbud
Stefan Valbjørn
Jesper Wittenburg, afbud
Morten Skovgaard
Referent: ..Søren............................

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

Dagsorden:
Nr.
1.
Nr.
2.

Emne

Ansvar

Konstituering
Valg af næstformand
Valg af sekretær

Formanden

Emne

Ansvar

Godkendelse af forretningsorden

Formanden

Referat
Annelise
Lis
Søren
Referat
Forretningsordenen underskrives af
bestyrelsen og dermed godkendt.

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

Orientering fra arbejdet i Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Søren/ Lis

2.

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

Morten Skovgaard
m.fl.

Referat
- Lokalefordeling 2016-2017
- Er vedtaget på folkeoplysningsmødet
- Tilskud foreningerne
- Aktivitetstilskud er udbetalt
- Økonomi
- Aktiv fritid
- Udgives igen 2017
- Integration
- Foreningerne kan søge om tilskud
til arbejde med flygtninge
- Budget 2017
- På fritidsområdet skal der ske en
besparelse på 940.000 kr
- Udviklingsproces for idrætsfaciliteter i Frederikssund kommune.
- Processen kører på højtryk. Helhedsplanen for Frederikssund skal vedtages ultimo juni. Møde i Skibby 6.
April. Kampsportscentret etableres
som aftalt.
- IDAN analyser

FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD
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- Miljøgodkendelse – skydeklubben
1864 i Frederikssund.
- Idrætsfacilitetspulje – spejdere
- Har søgt om midler til istandsættelse
af huse. Delvist bevilget.
- Idrætsfacilitetspulje – Roklub har fået bevilget nye døre. skole haller har
søgt om bøsninger til nye net og andet.
- Ny idrætsvision – (Idrætscenter)
- Samarbejdsaftaler
- Justeres i antallet af årlige møder
- Budget 2017
- 940.000 besparelse om året i 3 år.
Processen er endnu ikke i gang.
3.

Anne-Lise A.

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

Formuen er nu 102.277,52 kr
Hvervekampagnen har givet et nyt
medlem. Rulleskøjteklubben FRISK.
Helge kontakter bokseklubben og
floorballklubben. Skal hjemmesiden
have flere informationer om medlemsskab?

Sager til behandling:

1.

Emne
Årsmøde 2016
-

Ansvar
alle

Beslutning
-

-

Kignæshallen Tirsdag d. 1. marts
kl. 19.00
Evaluering
Hvervekampagnen er gennemført.
Idrætsrådet vil gerne støtte uddannelse i forbindelse med integration
til medlemsforeninger.
Hvad kunne være relevant som
emne på næste årsmøde?

Sager – opfølgning

1. Centerplaner
1
.

Jesper, Lis, Henrik,
Ann, Søren og Helge

-

-

-

2. 2Idrætspolitisk Strategi
.

Jægerspris har nu et færdigt oplæg. Henrik har indarbejdet forslaget 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.

alle
-

3. 3Fordeling af udendørsanlæg
.(banefordelingsråd)

Ann og Søren

Godkendt i byrådet 25/11-2015
Kommende punkt bør være udmøntning af fritidspolitikken
Brugerråd – fordeling kunstgræs- og
grus baner
Ansøgning via bookingsystemet EG
On

4. F
4ordeling af lokaler til idrætsformål

Frederikssund: Ann og

Fordeling af lokaler 2016-2017

Fritidspolitik
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.(lokalefordelingsråd)

Lis, suppleant Stefan,
Slangerup: Henrik Falkenberg og Kirsten,

- procedure lokalefordeling - lokalefordelingsråd – foreninger – folkeoplysningsudvalg.
Ansøgning via bookingsystemet
EG On Kultur & Fritid

Jægerspris Helge og
Lene Lyberg,
Skibby Henrik K og
Thomas Haasum
5. 5Idrætsfaciliteter – hvad er status?
.
- Uafklarede sager

alle

-

6. Indvielse af ny bro

alle

7. Mødeplan: 2016

alle

”Frederikssund broen”

8. Eventuelt:

ORI-fodbold, erstatningsbaner, mini- og multiarena – kunstgræsebane
i budget 2014
- der arbejdes på erstatningsbaner,
men der er udfordringer omkring lysanlæg. Naboklager betyder at sagen
genovervejes – afventer lokalplan –
udsat til 2015
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
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.
- IF 1864 bueskydning, til container,
bevilling 41.700 kr.
- Frederikssund Roklub, til porte, bevilling 31.470 kr.
- ORI Atletik og motion, nyt klubhus.
- Kirsten foreslår at der bliver lagt billeder ind på hjemmesiden af de renoveringsarbejder og nybyggerier
der finder sted på idrætsområdet.
Der kom mange spændende forslag på
banen.
31. maj kl. 19.00 hos Annelise i jægerspris.
Orientering fra formanden:
Annelise fortæller om receptionen hos
Ole Munch. En festlig eftermiddag.
Formanden har fået kommunens lederpris 2016 ved prisoverrækkelsen i
Slangerup. Fuldt fortjent.
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