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Frederikssund Idrætsråd    
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19.00-21.30, 
I JIK fodbolds klublokale, Møllegårdhallen, Møllevej 90, 3630 Jægerspris. 

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

 Emne Ansvar Referat 
1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 
 
 

Søren, Lis.  
 

- økonomi 
- tilskud til foreninger 
Er nu udbetalt 
- fordeling af lokaler til idrætsformål 
- lokalefordeling – principper og prak-
sis 
- aktiv fritid 2015-2016 
- processen er i gang 
- budget 2016 
 

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

Morten Skovgaard 
m.fl. 
 

- Udviklingsproces for idrætsfacilite-
ter i Frederikssund kommune, analy-
se af kapacitetsudnyttelsen 

- Annelise gennemgår referat fra fri-
tidsudvalget om facilitetsanalysen 
som sættes i gang til efteråret. 

- Dialogmødet afholdes onsdag d. 3. 
juni kl. 19.30 på Ferslev skole. Hen-
rik og Søren deltager. 

- Helge deltager som idrætsrådets re-
præsentant i udviklingen af projektet 
i Vinge. 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-
nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2015 
 

Anne-Lise A. Pr. 19. Maj 91.751 kr på kontoen 
55 foreninger har betalt.  Ganske få 
foreninger er i restance. (6) 

 
Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 
1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 
Jesper, Lis, Henrik, 
Ann, Søren og Helge 

- Ideer til centerplaner fremlagt på 
årsmødet. 
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- Jægerspris har nu et færdigt op-
læg. Henrik har indarbejdet for-
slaget i FIR’s samlede plan.   

-  
2.  Idrætsrådets arbejde på sigt  

 
-  

Annelise m.fl. 
 

- forslag om at afholde et forenings-
møde hvor Janne Lock Møller invite-
res og hvor de nye centerplaner præ-
senteres. Oktober eller november som 
forslag. 
 

- 10 års jubilæum november 
2015. Skal der indstiftes en 
pris i forbindelse med jubilæ-
et? Udvalget overvejer. 

- Jubilæet afholdes lørdag d. 14. 
november i Kignæshallen. 
Janne L. Møller inviteres til at 
holde foredrag om Fredens-
borgmodellen. 

 
3.  Idrætspolitisk Strategi 

 
Fritidspolitik 

alle Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet 
3.september 2013 – adm. Anmodes om 
at udarbejde opsamling, til politisk be-
handling primo 2014 – gældende i 5 år 
- Fritidspolitik og idrætspolitisk 

strategi forventes udfærdiget i to 
selvstændige papirer 

- Møde med kommunen fredag den 
12.december 2014, kl. 14.00 – 
16.00 

- Kommunen arbejder videre med et 
forslag som præsenteres på et nyt 
møde i løbet af foråret. 

4.  Fordeling af udendørsanlæg 
(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 
grus baner 
 

5.  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 
Henrik Forsberg 

Fordeling af lokaler 2015-2016 
- procedure lokalefordeling - lokale-
fordelingsråd – foreninger –
folkeoplysningsudvalg. 
 
Ansøgning via bookingsystemet EG 
On Kultur & Fritid 
Fordelingen 2015-2016 er godkendt af 
Folkeoplysningsudvalget.  
 

6.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  
 
- Uafklarede sager   
 

alle ORI-fodbold, erstatningsbaner, mi-
ni- og multiarena – kunstgræsebane 
i budget 2014 
- der arbejdes på erstatningsbaner, 
men der er udfordringer omkring lys-
anlæg. Naboklager betyder at sagen 
genovervejes – afventer lokalplan – 
udsat til 2015 

- Der er fortsatte drøftelser. Et møde 
meget snart skal bringe afklaring. 
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Kampsportsfaciliteter (BK-Viking 
m.fl.) – 2015. Udsat til 2017 
Sejlsportscenter 
- fremadrettet juniorsejlsportscenter. 
Processen er gået i gang. På budget i 
2015. Udsat til 2016. 
Skibby IK ekstra fodboldbane 
Intet nyt. 
Dalby IF, multibane, kunstgræsbane 

-  processen kører – meromkostninger 
grundet miljøkrav. Bevilget. 275.000 
Dalby IF, Pannabane 
- intet nyt. 
Kignæshallen - retablering efter 
stormfloden. indvielse d. 1. november 
2014 og igen efter brand. 

- Frederikssund OAKS og ORI Atletik 
og motion, klubhus og træningsfaci-
liteter. Bevilget 853.000 
- Kreds 57 Ferslev, Beachvolley- og  
Petanguebaner, - Bevilget 55.000 
- FIK, retablering af klubhus, Bevil-

get 215.000 
-   

7.  Indvielse af ny bro 
”Frederikssund broen” 
 

alle Der kom mange spændende forslag på 
banen. 
  

8.  Mødeplan: 2015 
 
 

alle 18. august (gerne hos Ann/Stefan) 
29. september  
14. november (lørdag-jubilæum) An-
nelise taler med Janne og lokalemulig-
hed. (evt Kignæshallen) 

9.  Eventuelt: 
 
 

 Orientering fra formanden: 
På næste møde i idrætsrådet behandler 
vi nogle få punkter uddybende: 

- jubilæumsarrangementet 
- Centerplanen (se planen igen-

nem og send eventuelle rettel-
ser til Henrik. 

- Gennemgang af dialogmødet 
d. 03-06. 

 
Annelise fremsender en ansøgning til 
udtalelse om etablering af skaterbane 
ved frederikssundhallen. 
 
Frederikssund kommune har fået til-
skud til at udvikle samarbejde mellem 
skole og idræt i forbindelse med den 
nye skolereform. 

 


