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      Referat, Frederikssund Idrætsråd   
 

 

Tirsdag den 23. oktober 2012, kl. 19.00-21.30, 

hos Ann Hanberg, Asgård 2, 3600 Frederikssund 

 

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

Annelise Hansen  Jan Andersen ikke mødt  Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng afbud  Ken Riishede  

Henrik Kyvsgaard  Ann Hanberg   Stefan Valbjørn                         

Jesper Wittenburg Kristian Moberg afbud 

 

Referent: ..Lis Lunn..........................      Ordstyrer:.Annelise..Hansen....................... 

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse: 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde 

Formanden Listeover gratiskurser blev sendt til 

alle efter mødet 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

Kristian M. 

Annelise H.  

 

- økonomi – 

Alle penge brugt, på nær lille overskud 

fra Aktiv fritid til fordelig. 

- leder- og træner akademi: 

Der afholdes en afsluttende opsamling 

i november. 

- budget gennemgået til orientering 

Der er stadig ikke meget til idrætten. 

 

- Fundraising til projekter, puljeguiden 

Invitation til orienteringsmøde 27. no-

vember udsendt til foreninger 

2.  Orientering fra Kultur,- Fritid og 

Idrætsudvalget (KFI) 

 

 

Annelise K 

Jesper Wittenburg 

 

 

- Idrætskonference 13. november 2012 

Invitation udsendt, alle foreninger har 

fået den.  

Dialogmøde med KFI: 

Henrik, Annelise og Kristian deltog. 

Kampsportcenter, sejlsportcenter og 

ORI-baner til fodbold blev drøftet. 

Spejderne mangler tilskudsmulighed til 

energibesparende forbedringer af hyt-

ter og anlæg af grønne områder. 

Landslejr blev en succes. 

Biblioteket blev vendt. 

FIR ønsker en bedre kommunikation 

vedr. problemer med aflåsning af hal-

ler og sale. Det er uholdbart at for-

mænd/ bestyrelsesmedlemmer skal 

være ansvarlig for dette. 
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KIF  

Jesper Orienterede fra KFI’s sidste 

møde. Sejlsportscenter, Kampsports-

center og ORI fodboldbaner udskudt, 

Beach-volley er på i 2013. 

Der bliver udarbejdet regler omkring 

brug af cirkuspladser/åbne pladser.  

Fir har indsendt høringssvar. 

Ansøgningsfrist 2 gange årligt – ingen 

har fortrinsret.  

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2012 

Anne-Lise A.  

59 medlemsforeninger 

Økonomien er tilfredsstillende. 

 

Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan vi gøre for at få flere for-

eninger som medlemmer?  

(målsætning) 

 

Fremtidige visioner: 

 

Jesper, Lis, Henrik, Ann 

og Søren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lis, Stefan og Anneli-

se) 

Forslag fra Skibby blev vendt forslag-

fra Frederikssund er udarbejdet, men 

afventer forslag konferencens debat. 

Vi mangler stadig at få flere fra 

Hornsherred nord med. 

Så mange som muligt fra Idrætsrådet-

deltager i konferencen d. 13. novem-

ber. 

Næste møde i arbejdsgruppen er i fre-

derikssundhallen 27. november 

kl.19.00. 

Her samles planer i de enkelte områ-

der, til en samlet handlingsplan. 

 

- PR. folder og handlingsplan 

-status fra arbejdsgruppen    

 

- valgmøde i forbindelse med kommu-

nalvalget november 2013. 

2.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Formanden 

Søren 

Opdatering – webmaster 

Fælles mail: firfrederiks-

sund@gmail.com  

3.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 

Ann deltog fra FIR i fordelingsmødet, 

godt møde med mange klubber repræ-

senteret . 

4.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Lis, Stefan, Henrik, 

Kurt og Jan 

Repræsentanter til fordeling 2013-

2014: 

Frederikssund Lis og Stefan  

Slangerup Ken og Kurt 

Skibby Henrik og Henrik 

Jægerspris Ann og Lene 

Jesper: Ønsker mere tid i Valhalla til 

Vikingerne, Lis kontakter Kåre vedr. 

bueskytters brug af Valhalla. 

Lokaleoversigt – Idrætsanalyse, del 2, 

afsnit 4, opgørelse af idrætsfaciliteter 

mailto:firfrederikssund@gmail.com
mailto:firfrederikssund@gmail.com
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5.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager   

 

alle ORI fodbold erstatningsbaner 

Kampsportscenter (BK-Viking m.fl.) 

Sejlsportscenter 

Skibby IK ekstra fodboldbane 

SOIF kunstgræsbane Slangerup 

Volleyballklubben, Beach-volleyball 

Baner, Frederikssund strandpark 

 

6.  Spil bingo via TV – Fjord TV  

= kulturel glæde (giver penge til 

idrætten) 

 

Stefan Ide fra samarbejdende idrætsforenin-

ger i Aalborg (kabel-tv YouSee,  

kanal hovedstaden) 

7.  Mødeplan: 

 

 

alle Plan KFI møder udsendes 

Plan FOU møder udsendes 

Møder FIR: 

Mandag d. 19. november kl. 19.00 i 

Slangerup. 

Tirsdag d. 15. januar 2013 Anne-Lise 

Jægerspris (afbud fra Lis) (ændret) 

Mandag d.18. februar 2013 i Skibby 

(ændret) 

Tirsdag d. 5.marts 2013 årsmøde  

 

8.  Eventuelt: 

 

 

 Stefan orienterede om Roskilde Ældre 

Motion 

Vi skal rekvirere betingelser for Årets 

Idrætskommune. 

 


