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CVR-nr: 38575090 

 
Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2018, kl. 19.00-21.30, 

Dalby IF, Solbakkevej 26, Dalby, 3630 Jægerspris 
 
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  
Henrik Kyvsgaard Lars Møller,   Michael Stehr afbud 
Kenneth Jensen,  Michael Tøgersen, afbud                 Janne (suppl) vært for dagens møde 
Flemming(Suppl)afbud   
 
Referent: Søren...............................   Ordstyrer:.Lars........................... 
 
 
Dagsorden: 
 

Nr. Emne Ansvar Referat 
1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen  
Nr. Emne Ansvar Referat 
2. Præsentation af Dalby IF Janne 

 
Janne har vist rundt og har præsen-
teret en stor og velfungerende for-
ening med 571 medlemmer. 195 
under 25 år. 
 

Nr. Emne Ansvar Referat 
3. Den gode historie Bestyrelsen Kunstgræsbanen er en stor gevinst 

for Dalby IF. Loppemarkedet er et 
stort arbejde hvor mange medlem-
mer bidrager med arbejdskraft. Ar-
rangementet giver hvert år et stort 
økonomisk tilskud til foreningen, 
som især ungdomsafdelingen nyder 
godt af. Den største udfordring er 
samarbejdet med kommunen. De 
mange krav gør det besværligt at 
være frivillig i en forening. Det er et 
emne idrætsrådet vil følge op på i 
kommende foreningsbesøg og even-
tuelt på dialogmøder med kultur- og 
fritid. 
Klatreklubben og badmintonklub-
ben i Slangerup har fundet en løs-
ning på de mulige konflikter der lå i 
udvidelsen af klatrefaciliteterne. 
Fjordcup et fodboldarrangement i 
Slangerup med deltagelse af mange 
hold. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
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4. Siden sidst Bestyrelsen Møde med Anders S. fra forvaltnin-
gen. Der var først og fremmest tale 
om en forventningsafstemning i 
forhold til de dialogmøder idrætsrå-
det har med kultur- og fritid. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
5. Evaluering af kurser Bestyrelsen 

 
Det er godt at bruge midler på kur-
ser. Vi skal dog være mere kritiske 
med antallet både af kurser og af 
deltagere på kurserne. Fremover bør 
vi inddrage foreningerne på årsmø-
det.  

Nr. Emne Ansvar Referat 
6. Orientering fra arbejde i folkeop-

lysningsudvalget 
Søren/Lis Møde i udvalget 15. maj. På mødet 

blev sæsonplan 2018-19 endeligt 
vedtaget. 
Udvalget ønsker et samarbejde med 
fritids- og kulturudvalget om at ud-
vikle nye politiker på folkeoplys-
ningsområdet. Der skal afvikles et 
temamøde om emnet. 
Aktiv fritid er næsten færdig. 
15.000 eksemplarer som forenin-
gerne selv skal runddele. Kan der 
supplere med en elektronisk udga-
ve? 

Nr. Emne Ansvar  
7. Orientering fra Fritids- og kultur-

udvalget 
(tidligere fritidsudvalget (FRI) 
 

Michael/Kenneth Kenneth informerer om byrådets 
dagsorden i morgen. Et emne er 
diskussion om Kalvøens fremtid.   
Kenneth informerer om et beløb på 
180000kr som er uforbrugte idræts-
og spejder midler. Kenneth har bedt 
om at beløbet overføres til udvalget. 
Afstemning på byrådsmødet 27-06. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
8. Opgaver i 2018/19 samt uddelege-

ring af disse(punkt fortsat fra sidst.) 
Bestyrelsen 
 

Hjemmesiden skal redigeres og do-
kumenter skal overføres til ny 
hjemmeside. Henrik tager sig af den 
opgaven. Herefter kan ny hjemme-
side tages i brug. Vil ske i løbet af 
2018. 
Tiltag i forhold til kurser fremadret-
tet. Kirsten påtager sig at finde et 
kursus i skadesforbyggelse. 
Vi lader den videre proces med kur-
ser hvile til årsmødet og lader med-
lemsforeningerne komme med et 
udspil til kurser fremadrettet. 
Lars foreslår en mindre gruppe der 
kan forberede et kommende dia-
logmøde. Henrik, Lars, Annelise og 
Søren arbejder med det. 
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Nr. Emne Ansvar Referat 
9. Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2017/2018 
 

Lis Intet nyt. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
10. Synlighed Bestyrelsen Lars opfordrer til at bruge facebook 

siden mere aktivt. 
Nr. Emne Ansvar Referat 
11. Indvielse af ny bro 

”Frederikssund broen 
alle Lars orienterer om processen. Der 

skal indkaldes til møde med for-
eninger og kommende brugere. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
12. Møder / Struktur Lars Torsdag d. 6. september kl. 19.00 i 

Slangerup 
Tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00 i 
Frederikssund. 
Lars foreslår at flere bør involveres 
i mødets afvikling. 

Nr. Emne Ansvar  
13.  Eventuelt Bestyrelsen Rengøringsstandarden på de kommu-

nale anlæg er generelt under standard. 
Hvad kan vi forvente? Bør tages op på 
et dialogmøde. 
 

    
 

 


