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Frederikssund Idrætsråd    
CVR-nr: 38575090 

Referat af bestyrelsesmøde 
3. april 2018, kl. 18:00-21.30, 

i ”Sælen” SOIF Klubhus   
Slangerup idræts- og kulturcenter, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup  

 
Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 
Annelise Hansen  Helge Larsen  Flemming Schwicker,  
Lis Lunn,  Søren Højlyng  Kirsten Jensen  
Henrik Kyvsgaard, afbud Lars Møller  Michael Stehr 
Flemming Bialer Janne Jensen, afbud  Kenneth Jensen,   
Michael Tøgersen, afbud   
 
Referent: Søren...............................   Ordstyrer:.Lars........................... 
 
 
Dagsorden: 
 

Nr. Emne Ansvar Referat 
1. Konstituering 

Valg af næstformand 
Valg af sekretær 

Formanden Henrik valgt til næstformand 
Søren valgt til sekretær 

Nr. Emne Ansvar Referat 
2. Godkendelse af forretningsorden Formanden 

 
Ingen kommentarer. Forretningsor-
den godkendt til underskrift. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
3 Den gode historie Bestyrelsen Flere gode historie om foreninger 

med succes. 
Nr. Emne Ansvar Referat 
4. Siden sidst Bestyrelsen 

 
Formanden har skrevet til Jesper 
Wittenburg angående navnet på ud-
valget fritid og kultur. 
Formanden fortæller om situationen 
i Slangerup familiesvøm. 
Idrætsinspektør Alexander er stop-
pet og Jonas Hviid er konstitueret i 
foreløbig 7 måneder. 
Formanden har talt med Martin 
Hald om at idrætsrådet skal invol-
veres i planerne om indvielsen af 
den nye bro. Camilla Elkjær fra CK 
Viking deltager. Møder i FOU tors-
dag d. 8. februar og tirsdag d. 20. 
marts. På det første møde var hoved-
spørgsmålet den pålagte besparelse på 
500.000kr samt indstillinger til prisfe-
sten. På mødet d. 20. Marts deltog Lis. 
Hovedspørgsmål var tilskud til for-
eninger og alternativ til aktiv fritid. 
Næste møde: tirsdag d. 10. april. Ud-
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valget vil arbejde med revidering af 
retningslinjer til idrætspriser. Forslag 
udarbejdes og sendes til folkeoplys-
ningsudvalget. 
 
 

Nr. Emne Ansvar Referat 
5. Høringssvar Klatrefacilitet SIK Bestyrelsen Slangerup badminton har indgivet et 

høringssvar.  
Idrætsrådet bliver gjort opmærksom 
at projektet har ændret sig siden be-
slutningen blev truffet i kultur- og 
fritid 3. maj 2017. Idrætsrådet skri-
ver en indsigelse til fritid og kultur 
og forvaltningen. Søren kommer 
med et udspil. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
6. Evaluering af Årsmøde Bestyrelsen 

 
Lokalet var for småt. Annelise 
fremhæver nogle gode indslag der 
henvender sig til foreningerne. Hol-
de fast i at få en foreningshistorie 
der meget gerne må indeholde noget 
læring og inspiration. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
7. Evaluering af møderne om lokale-

fordeling. 
Bestyrelsen Det var tydeligt at Martin og Ronni 

havde gjort et stort forarbejde forud 
for mødet. 
Alligevel var det vanskeligt at følge 
med i processen. Materialet til gen-
nemsyn bør være mere brugerven-
ligt, hvis alle skal deltage i proces-
sen. Fint med en indledende prin-
cipbeslutning om at følge normtal-
lene. Det er vigtigt at kommunikati-
onen til idrætsrådet er tydelig, så vi 
har et optimalt grundlag at bidrage 
med. Først efter høringsrunde 2 ud-
arbejder vi en endelig evaluering.  

Nr. Emne Ansvar Referat 
8. Opgaver i 2018 

Samt uddelegering af disse 
Bestyrelsen Facebookkursus d. 17.april i golf-

klubben: Annelise og Lars. 
d. 25. april: Michael og Søren 
Resten af punktet udskydes til næste 
møde. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
9. Valg af mødedatoer for 2018 Bestyrelsen 

 
16. maj kl. 19.00 i Skibby 
26. juni kl. 19.00 i Dalby 

Nr. Emne Ansvar Referat 
10. Eventuelt Bestyrelsen 

 
Folderen om idrætsrådet skal gøres 
færdig og trykkes. Lars henvender 
sig via facebooksiden for at få tilla-
delse til at bruge billeder i folderen. 
Lars foreslår besøg hos foreninger i 
forbindelse med idrætsrådsmøder. 
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