
FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD 

FIRFREDERIKSSUND@GMAIL.COM 
WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK 

Frederikssund Idrætsråd    
CVR-nr: 38575090 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 19. september 2017, kl. 19.00-21.30, 

Mødelokalet bukken i SIK. Idrætsvej 5, 3550 Slangerup 

 

Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 

Annelise Hansen  Helge Larsen afbud  Flemming Schwicker  

Lis Lunn Søren Højlyng afbud Kirsten Jensen  afbud 

Henrik Kyvsgaard Lars Møller  Stefan Valbjørn afbud 

Jesper Wittenburg Morten Skovgaard afbud  

 

Referent: Henrik    Ordstyrer:Annelise 

 

 

Dagsorden: 
 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

Søren/ Lis  - Næste møde onsdag d. 20. september 

- Dartklub skal godkendes 

- Priser for selvorganiseredes brug af 

kommunens faciliteter er fastsat. 

Umiddelbart ser de ud til at være for 

billige f.eks. i forhold til badminton-

klubbers kontingenter. 

2.  Orientering fra Fritidsudvalget 

(FRI) 

 (tidligere Kultur, - Fritid og  

Idrætsudvalget (KFI) 

Morten Skovgaard 

m.fl. 

 

- Slangerup svømmehal under ombyg-

ning og kan genåbne november 

2017. 

- Træningsanlægget på campus er ved 

at blive etableret. Skal være klar 29. 

september. 

- Budget er sendt i høring 

- FI skal afgive høringssvar om ”ad-

ministrativ effektivisering” af FRI. 

- Der er 3 ansøgninger om tilskud fra 

Idrætsfacilitetspuljen: 

 Jægerspris Bordtennis klub: 

Fornyelse af lysanlæg 

 Skibby Idrætsklub: Boldrum 

 Slangerup Motocross Klub: 

Vandingsanlæg og starterbom 

Alle støttes at FIR. 

- Se sidste punkt under FOU 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2017 

Lis Lunn - 40 klubber har betalt mod 56 sidste 

år. 

- Formand og kasserer sætter sig 

sammen og rykker resterende klub-

ber 
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Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1. Hvordan får vi flere foreninger 

som medlemmer 

 

Lars Møller  

Repræsentant fra DGI 

- Lars gennemgik nyt oplæg til 

hjemmeside. Link sendes 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. 

 

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. 

- Lave en elektronisk folder der for-

tæller fortæller om hvilke udvalg 

vi er repræsenteret i samt hvilke 

beslutninger vi har været involve-

ret i. Desuden skal folderen oplyse 

om idrætsrådets rolle set fra et po-

litisk perspektiv. 

- Foreslår et spændende foredrag 

som skal appellere til medlemsfor-

eningerne. 

2. Medlemsmøde forud for kom-

munalvalget 

alle  Annelise kontakter Morten om at få 

mødet flyttet eventuelt til den 8. no-

vember 

 

Tidligere beslutninger: 

Morten tager kontakt til partiforenin-

gerne for at lægge billet ind på et væl-

germøde forud for kommunalvalget i 

november. Emnet skal være idrætten 

og dens fremtid Frederikssund kom-

mune. 

- Morten prøver at få fat på kontakt-

personer for de opstillede partier.  

- Idrætsrådet inviterer til møde om 

idrætspolitikken i Frederikssund på 

Elværket tirsdag d. 7. November 

kl. 19.00. Annelise reserverer. 

- Idrætsrådet inviterer de politiske 

partier så snart Morten har kon-
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taktpersonerne klar. 

- På Elværket er alle lokaler optaget 

- Alternativt Ådalens skole??  

-  

 

Sager – opfølgning 

1.  Dialog møde 

 

-  

Henrik  - Dialogmøde den 13/9 - 2017  

Annelise sender referatet ud. 

 

2.  Brugerråds møder Lars, Helge - Brugerrådsmøde i Slangerup d. 5. 

september.  

 Alexander lovede at skaffe 

Wifi i hallerne 

 Kommunen kommer med op-

læg til retningslinjer for re-

klamer på kommunale anlæg 

- Brugerrådsmøde i Jægerspris d. 12. 

september. 

- Brugerrådsmøde i Frederikssund 

 Nye lokalefordelingsregler 

gennemgået. 

-  

 

3.  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 

4.  Planlægningen af helhedsplanen 

for Skibby.  

 

Henrik Henrik er valgt. Er blevet formand for 

gruppen. Udover bevægelsesbåndet 

skal der også diskuteres brug af lokaler 

d.v.s. spacemanegement. Alle projek-

ter der kører i Skibby skal inddrages.  

Første møde d. 15. juni 

5.  Indvielse af ny bro 

”Frederikssund broen” 

 

alle Der kom mange spændende forslag på 

banen. Stafet svømning/løb 

  

6.  Mødeplan: 2017 

 

 

alle Næste møder: 

- Valgmøde ?. november 2017  

- Bestyrelsesmøde torsdag den 7/12 

(Annelise kan ikke 30/11) i Frede-

rikssund 

 Eventuelt: 

 

 

 - Lars oplyste, at der har været af-

holdt Frederikssundsmesterskab 

for 1. - 3. klasse i fodbold den 8. 

september. Man arbejder på at ud-

vide arrangementet til flere idræts-

grene. 

- FIR kan eventuelt udbyde kurser, 

som klubberne så kan melde ind på  

Lars kommer med oplæg 

 

 

 

 

 


