Frederikssund Idrætsråd

Bestyrelsens beretning 27. marts 2013
Idrætsrådet blev stiftet den 14. november 2005 i Kignæshallen.
Idrætsrådets mål er at
 medvirke til at sikre et fortsat tidssvarende og varieret tilbud på idrætsområdet i Frederikssund Kommune
 være talerør for alle idrætsforeninger i Frederikssund kommune.
 etablere samarbejde med andre aktører i Frederikssund Kommune for at fremme idrættens virke
Nuværende bestyrelse:
Formand:
Annelise Hansen, Slangerup
Næstformand:
Lis Lunn, Fredrikssund
Kasserer:
Anne-Lise Andersen, Jægerspris
Sekretær:
Søren Højlyng, Skibby
ord. medlemmer: Henrik Kyvsgaard, Skibby
Ann Handberg, Frederikssund
Jan H. Andersen, Jægerspris
Stefan Valbjørn, Frederikssund
Ken Riishede, Slangerup
Fra byrådet:
Jesper Wittenburg, Frederikssund
Kristian Moberg, Skibby
2012 - endnu et travlt år. Foruden 7 bestyrelsesmøder, skiftevis i Skibby, Jægerspris, Frederikssund og
Slangerup, har bestyrelsens medlemmer været med i folkeoplysningsudvalget, deltaget i 3 dialogmøder med
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, samt sendt flere udtalelses- og hørings-breve til kommunen.
Samarbejde med kommunen
Samarbejdsaftalen mellem Frederikssund kommune og Frederikssund Idrætsråd er genforhandlet og godkendt
den 16. august 2011. Aftalen, der er en fortsættelse af tidligere samarbejdsaftale, er udgangspunkt for et
samarbejde om de aktiviteter og initiativer, der har særlig betydning for idrætsområdet. Det grundlæggende
fundament for samarbejdet er dialog mellem parterne, som i visse sammenhænge foregår som en høring.
Ifølge aftalen forpligter kommunen sig til at høre Idrætsrådet på flere områder, bl.a.
 Regelsæt for tilskud, lokalefordeling og hæderspriser
 Budget
 Anlægsprojekter som kræver politisk godkendelse
 Udarbejdelse af lokalplaner der vedrører idrætsområdet
 Restriktioner som følge af miljøregler eller andet, som har indflydelse på idrætsområdets benyttelse af
naturen.
Kontakten mellem parterne vil bl.a. ske via tre årlige møder med Kultur-, Fritid og Idrætsudvalget og desuden
efter behov. Den løbende kontakt mellem parterne foregår via kommunens administration (Kultur og Fritid
sekretariatet).
Midler til idrætsfaciliteter. I forlængelsen af analysen af idrætsfaciliteter, blev der afsat 3. mio. kr. pr. år fra
2008 -2012, til renoveringsprojekter og nye tiltag på området. I perioden 2008-2011 er der givet
anlægsbevillinger til projekter, som er jævnt fordelt over hele kommunen. Udover de gængse indendørs
idrætter, der har fået forbedrede vilkår via halbygninger og halrenoveringer, er der bevilget midler til
etablering eller forbedring af faciliteter til: Amerikansk fodbold, Atletik, Floorball, Fodbold, Gymnastik,
Håndbold, Petanque, Ro- og Kajaksport, Sejlsport, Skydning, Speedway, Svømning, Tennis og Volleyball. De
helt store bevillinger er gået til etablering af en idrætshal i Slangerup, samt kunstgræsbaner i Skibby og
Frederikssund, omlægning af grusbane til græs i Jægerspris, lysanlæg Slangerup Speedway bane.
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Grundet besparelse i kommunen er puljen for 2011-2012 sat ned til 2,1 mio. men videreføres iflg. budget
2012-2015. Idrætsrådet har hele tiden arbejdet på at få en plan over ønsker/behov for renoveringsprojekter, for
at få mulighed for evt. prioritering af midlerne efter behov, frem for efter først til mølle princippet.
Idrætsfacilitetspuljen 2013 udgør 2.046.168 kr. Ansøgninger behandles på KFI møder 4 gange årligt – marts,
juni, oktober og december. Send ansøgninger til Kultur- og Fritid, gerne med kopi til Idrætsrådet.
Aktivitetstilskud i henhold til folkeoplysningsloven - Retningslinjer for tilskud er revideret i forbindelse
med ny folkeoplysningslov 2011. Ansøgningsfristen er fortsat 1.februar og ansøgningsgrundlag = antal
medlemmer under 25 pr. 1. januar. Tilskud beregnes ud fra indsendte medlems- og regnskabsoplysninger.
Der er afsat i alt 3.4 mio. kr. til medlems- og aktivitetstilskud. Foreningerne har i 2012 søgt om tilskud på i alt
7.8 mio. kr. ud fra indsendte regnskabsoplysninger, et beløb som er væsentligt større end det afsatte beløb.
Lokale tilskud = min. iflg. oplysningsloven 65 % af udgifterne til medlemmer under 25 år. Et område der har
været fokus på, som følge af administrationens praksis i henhold til loven. Retningslinjerne er ændret ligeledes
i forbindelse med ny folkeoplysningslov. Ansøgningsfristen er 1. februar og udbetales forud én gang årligt i
første kvartal på baggrund af indsendt dokumentation for afholdte udgifter det foregående år.
Brugerinddragelse ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg – Byrådet har besluttet, efter krav om
brugerindflydelse fra idrætten, ved fordeling af lokaler til idrætsformål. Retningslinjerne er ændret i
forbindelse med ny folkeoplysningslov. Der er nedsat 4 hal-fordelingsråd til fordeling af lokaler til
idrætsformål. Hal-fordelingsrådene er sammensat af 2 repræsentanter fra Idrætsrådet, 1 fra aftenskolernes
samråd og en halinspektør, udpeget af og blandt lokalområdets halinspektører.
Det samlede lokalefordelingsforslag forelægges folkeoplysningsudvalget til godkendelse.
Samme procedure blev anvendt ved fordeling af lokaler for sæson 2011/2012 og igen for sæson 2012/2013.
Udendørsarealer – I forbindelse med etablering af kunstgræsbaner blev der nedsat 2 bane-fordelingsråd til
fordeling af kunst- og grusbaner. Bane-fordelingsrådene er sammensat af 2 repræsentanter fra Idrætsrådet og
en stadioninspektør udpeget af og blandt lokalområdets stadion inspektører, som har fordelt ude arealerne for
den nuværende sæson.
Idrætsrådet og idrætsforeninger/-klubber
I januar 2012 blev afholdt stormøde om Idrætsrådets strategi og valg til folkeoplysningsudvalget. Alle
foreninger/klubber i Frederikssund kommune med idræt som den primære aktivitet var inviteret. 24
foreninger/klubber deltog, heraf 9 ikke – men formodende nye medlemmer.
Leder- og træner akademi – Idrætsrådet bakkede op om Frederikssund kommunes initiativ, hvor DIF havde
tilrettelagt et program der indeholdt alt hvad der behøves, og som foregik lokalt. Derfor har vi ikke bare i ord,
men også i handling vist, at vi mente hvad vi sagde. Og det var om prisen. Den var af kommunen sat til 1.400
kr. pr deltager. Idrætsrådet yder et tilskud på 700 kr. til sine medlemsforeninger pr deltager. Dog til max to
deltagere pr forening. Lederakademiet startede i januar 2012 med 27 deltagere, heraf 19 med tilskud fra
Idrætsrådet.
Lederakademi 2013 med start i januar er udsat grundet få tilmeldinger. Forsøger igen med start april 2013 og
slut oktober 2013. Indholdet er ændret lidt og der vil være et par åbne moduler som henvender sig til såvel
nuværende som potentielle ledere – så tag det første skridt til at blive endnu bedre leder.
Idrætsrådet har sendt reminder om tidsfrister m.m. via mail.
Det har været en større opgave at finde adresser m.m. Så er der foreninger/klubber som aldrig har fået
materiale fra Idrætsrådet kan årsagen være forkert eller manglende adresse.
Synliggørelse af idrætsområdets aktiviteter: Folkeoplysningsudvalget bevilgede 200.000 kr. i 2012 til
udgivelse af ”aktiv fritid i Frederikssund kommune 2012/2013”. Der arbejdes på at gentage succesen.
”Fritidspas” et A5 hæfte med tilbud til alle mellem 6 og 20 år om at gå til forskellige aktiviteter fordelt i
skoler, gymnasium o.l. En foreløbig evaluering viser at der har været tilfredshed med forløbet.
Folkeoplysningsudvalgets Idræts-, leder og fritidspriser, samt anerkendelser – alle opfordres til at indstille
kandidater til priserne ikke mindst til anerkendelser af idrætsudøvernes præstationer.
Hvilke udfordringer står vi overfor i fremtiden?
Frederikssund som årets idrætskommune. Målet år 2012 sat på tema- og visionsdag 19. januar 2008 var
måske urealistisk i disse økonomiske stramme tider.
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Idrætsrådets strategi er at arbejde for at være troværdig samarbejdspartner overfor
• Erhvervslivet, Kommune, Idrætslivet (foreningerne)
• Samarbejde på tværs af nuværende foreninger
• Fremtidig udbygning af idrætsfaciliteter, sker via centerdannelse, i sammenhæng med den trafikale
infrastruktur og i samarbejde med kommunens kulturinstitutioner
Arbejdsgrupperne fremlægger ideer til centerplaner
Opfølgning på Kultur, -fritids- og idrætspolitikkens indsatsområder og den idrætspolitiske strategi, der
danner grundlag for prioritering af indsatsområderne.
Idrætskonference – temamøde primo 2013
Kommunalvalg 19. november 2013 - Valg møde mellem idrætsforeninger/klubber og spidskandidater
Der er nok at tage fat på. Vi håber, at der også fremover vil være et godt og positivt samarbejde mellem
Idrætsrådet, foreningerne, kommunen og andre, der vil bidrage til at give de bedst mulige vilkår for idrætten,
således at der er gode og attraktive idrætstilbud til alle i kommunen.
Følg løbende med på Frederikssund kommunes hjemmeside www.frederikssund.dk om f.eks. nye tiltag og
deadline m.v. – det er nemlig endnu ikke alt Idrætsrådet bliver informeret om.
Ved udgangen af 2012 var 64 foreninger/klubber medlem af Idrætsrådet med 8.034 medlemmer under 25 år,
det svarer til 76% af medlemmer under 25 år i godkendte folkeoplysende foreninger ( idræt, spejdere og kultur
iflg. ansøgninger om medlems- og aktivitetstilskud 2012 og 90% af medlemmer i godkendte folkeoplysende
idrætsforeninger/klubber).
Bestyrelsen
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