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Frederikssund Idrætsråd    
CVR-nr: 38575090 

 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. juni 2017, kl. 19.00-21.30, 

I skyttehuset, Rappendamsvej 6, Jørlunde, 3550 Slangerup 
 
 
Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 
Annelise Hansen  Helge Larsen  Flemming Schwicker, afbud  
Lis Lunn Søren Højlyng  Kirsten Jensen , ikke mødt 
Henrik Kyvsgaard Lars Møller  Stefan Valbjørn, ikke mødt  
Jesper Wittenburg, afbud Morten Skovgaard,   
 
Referent: Søren..............................   Ordstyrer:.Annelise........................... 
 
 
Dagsorden: 
 
Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 
1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 
Søren/ Lis  - Intet nyt 

- Aktiv fritid er under udarbejdelse 

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

Morten Skovgaard 
m.fl. 
 

- Omtaler banen på ORI og diskussio-
nen om banens størrelse. 

- Fodboldbanerne på Oppe Sundby 
skole kan bruges indtil uge 42. 

- Svømmehallen i Slangerup skal 
tømmes for vand og tilbage står 
spørgsmålet om omfanget af skader 
på anlægget. 

- Dialog med foreningerne i Jægers-
pris. Et positivt møde der skal munde 
ud i nye planer. 

- Nyt grus på tennisbanerne i Slange-
rup. 

- Første spadestik til anlægget på 
gymnasiet er taget. Anlægget bliver 
åbnet for offentlige brugere. 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-
nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2017 
 

Lis Lunn - 43 klubber har betalt. 
 
113.747kr på kontoen 
Der udsendes rykkere 

 
Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 
1.   Sag til behandling: græs på grusbanen 

i ORI. Morten Skovgaard orienterer 
om sagen. Idrætsrådet bakker op om 
en bane på 98X65m. 
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2. Hvordan får vi flere foreninger 
som medlemmer 

-  

Lars Møller kommer 
med et oplæg 

- Hjemmesiden lever ikke op til 
den kvalitet man kan forlange 
i dag. I høj grad mangler der 
billeder. Meget er ikke opda-
teret.  

- En facebook side er en nød-
vendighed, hvis vi skal gøre 
os interessante. 

 
- Vi skal lave en ”taskforce” der 

skal ud at tale med eventuelle 
nye medlemmer. 

- Også møder med nuværende 
medlemsforeninger kan være 
gavnligt. 

- Lave en elektronisk folder der 
fortæller der fortæller om 
hvilke udvalg vi er repræsen-
teret i samt hvilke beslutnin-
ger vi har været involveret i. 
Desuden skal folderen oplyse 
om idrætsrådets rolle set fra et 
politisk perspektiv. 

- Foreslår et spændende fore-
drag som skal appellere til 
medlemsforeningerne. 

- Beslutning: der afsættes et be-
løb til at opbygge en ny 
hjemmeside. 

- På næste møde kommer en re-
præsentant fra DGI til besty-
relsesmøde for at introducere 
brugen af facebook. Det sker 
på mødet d. 22. august. 

3. Hvordan skal vi bruge de midler der 
er sparet op? 
 
 

alle Der afsættes midler til at styrke 
idrætsrådets visuelle kompetence 
både på hjemmeside og facebook. 
 
Skal vi tilbyde kurser til medlems-
foreninger som idrætsrådet betaler. 
Fx introduktion til facebook, skade-
forebyggelse, førstehjælp og lignen-
de. Opfordring til at alle finder et 
par interessante forslag til næste 
møde. Se DIF og DGI. 
 

 
Sager – opfølgning 

1.  Dialog møde med Fritidsudval-
get 
 

Henrik, Annelise Jf. referat 
 

2.  Nye lokalefordelingsregler 
 

-  

Henrik, Lis og Søren  Lokalefordelingsreglerne er vedtaget. 
 

3.  Udpegning af repræsentanter til 
idrætsby og havnebad 

alle 
 

FIR skal udpege 1 person til bedøm-
melseskomiteerne.  
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  - 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 
dvs spacemanegement. Alle projekter 
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 møde: 22. august kl. 19.00 hos 
Stefan. Mødet rykkes til SIK. 
 
På mødet d. 6. juni fastlægges resten af 
årets møder. 
Næste møder: 
Tirsdag d. 19. september kl. 19.00 
 
 

 Eventuelt: 
 
 

  
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 i byen. 
 
 
 

 


