Frederikssund Idrætsråd
Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. oktober 2014, kl. 19.00-21.30,
i Skibby Hallen
Deltagere:
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.)
Annelise Hansen
Helge Larsen
Anne-Lise Andersen
Lis Lunn, afbud
Søren Højlyng,
Kirsten Jensen
Henrik Kyvsgaard afbud
Ann Hanberg,
Stefan Valbjørn, afbud
Jesper Wittenburg,
Morten Skovgaard
Referent: ....Søren..........................

Ordstyrer:...Annelise.......................

Dagsorden:
Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat)
Emne
Ansvar
1.

Orientering fra arbejdet i Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Søren.

Referat
- økonomi: om budget 2015 – udvalget
har indsendt et høringssvar.
-Temadag: orientering om temadag d.
22. November på metalskolen. Emne:
brobygning mellem skole og fritid
samt en indsats for udsatte børn og
unge.
-Annelise efterlyser at idrætsrådet tidligere får mulighed at komme med udtalelser så de kan nå at blive behandlet
på møder fx i fritidsudvalget.

2.

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

Morten Skovgaard
m.fl.

- Budget 2015 – 2018
Morten: findes besparelser for 120
mill over overslagsårene. Alle udvalg skal spare 1% i 2015.. Et mål er
ikke at fjerne en stående aktivitet.
Nævner driftsmidler til klubhuse.
550.000 i besparelse på folkeoplysningsområdet. De 300.000 er
uforbrugte midler fra aftenskoleområdet. Indføjet 17 mill. til renovering
af svømmehallerne på budget 2015
pgra miljøkrav fra staten. Sejlsportscentret er også i budgettet 2016. Nyt
kamsportscenter skal stå færdigt i
2017 i det nye Vinge. På anlægssiden er alle projekter blevet i budgettet i overslagsårene. De 70.000 kr
der var afsat til bookingsystemet bli-
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ver betalt af kommunens IT-afdeling
og ikke af folkeoplysningsudvalgets
budget.
Annelise læser flere breve op fra idrætsledere der er frustrerede over den
mangelfulde behandling/service de
får af kommunen samt af de besparelser der er blevet politisk besluttet
og som presser foreningerne og de
frivillige. Idrætsrådet beslutter at der
skal reageres på disse besparelser.
- Kunstgræsbaner, Dalby IF, der ønskes løsninger indenfor de beløb der
er afsat.
Stadig uafklaret. Pengene til en ”rigtig” kunstgræsbane rækker ikke. Der
skal være et møde om sagen.

3.

Orientering om samarbejde mellem
skole og forening i forbindelse med
folkeskolereformen

Annelise, Henrik, Lis

- DGI, DIF modeller til inspiration
- Fælles ramme for idræt og bevægelse afventer møde mellem kommunen
og foreningerne.
Annelise oplyser:
Morten Holst Petersen fra kommunen foreslår et møde med foreningerne d. 30-10. Der foreligger endnu
ikke noget konkret. Der er ikke udsendt en invitation. Emnet er samarbejde mellem skole og foreninger.

4.

Orientering om Idrætsrådets økonomi: saldo på kontoen
- medlemmer, betalt 2014

Anne-Lise A.

- Idrætsaktivitetspuljen
Retningslinjer er nu udsendt. Gælder
resten af 2014, hvorefter puljen afskaffes. Forslag om at idrætsrådet
rundsender forslaget til medlemmerne.
Intet nyt.

Sager til behandling:

Emne

Ansvar

Beslutning

1.

Dialogmøde i henhold til samarbejdsaftalen

Alle

3. september, kl. 18.00 – ca.
19.30, referat rundsendt
Referatet er udsendt.

2.

Idrætsrådets visioner og fremtidige
planer - Hvor skal vi hen?

Jesper, Lis, Henrik,
Ann, Søren og Helge

- Ideer til centerplaner fremlagt på
årsmødet – Jægerspris området mangler, Helge samler klubberne til møde
og giver Lis Besked.
- FIRs visioner, version 2, opdateret af
Henrik og sendt til adm.

Fremtidige visioner

-

FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD

FIRFREDERIKSSUND@GMAIL.COM
WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK

3.

alle

Idrætspolitisk Strategi
Fritidspolitik

Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet
3.september 2013 – adm. Anmodes om
at udarbejde opsamling, til politisk behandling primo 2014 – gældende i 5 år
- Fritidspolitik og idrætspolitisk
strategi forventes udfærdiget i to
selvstændige papirer
Annelise oplyser at kommunen
inviterer idrætten til møde fredag
den 19.december 2014, kl. 14.00 –
16.00

Brugerråd – fordeling kunstgræs- og
grus baner
Punktet er behandlet og løsning er
fundet.
Frederikssund: Ann og Fordeling af lokaler 2014-2015
Lis, suppleant Stefan,
- procedure lokalefordeling - lokalefordelingsråd – foreninger Slangerup: Henrik Fal- folkeoplysningsudvalg
kenberg og Kirsten,
Ann og Søren

4.

Fordeling af udendørsanlæg
(banefordelingsråd)

5.

Fordeling af lokaler til idrætsformål
(lokalefordelingsråd)

Jægerspris Helge og
Lene Lyberg,
Skibby Henrik K og
Henrik Forsberg

6.

Idrætsfaciliteter – hvad er status?

alle

- Uafklarede sager

ORI-fodbold, erstatningsbaner, miniog multiarena – kunstgræsebane i
budget 2014
- der arbejdes på erstatningsbaner,
men der er udfordringer omkring lysanlæg. Naboklager betyder at sagen
genovervejes – afventer lokalplan –
udsat til 2015
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.
SOIF kunstgræsbane Slangerup, i
budget 2014 - kører efter planen
– meromkostninger grundet miljøkrav
Dalby IF, multibane, kunstgræsbane
- processen kører – meromkostninger
grundet miljøkrav.
Dalby IF, Pannabane
- intet nyt.
Kignæshallen - retablering efter stormfloden. Forventet indvielse d. 1. november.
ORI-atletik og motion, opdatering af
atletik stadion.
Har fået bevilget højdespringsmadras,
nyt slagger og markeringsmærker til
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7.

Indvielse af ny bro
”Frederikssund broen”

alle

8.

Spil bingo via TV – Fjord TV
= kulturel glæde (giver penge til
idrætten)

Stefan

9.

Mødeplan: 2014

alle

10.

Eventuelt:

løbediscipliner.
Slangerup Petanque Club, nye baner
Kan få penge til anlæg af to baner. De
skal først søge om byggetilladelse.
Der kom mange spændende forslag på
banen
1. behandling i folketinget d. 23. oktober.
Ide fra samarbejdende idrætsforeninger i Aalborg (kabel-tv).
- muligt med TV4
- afventer beskrivelse
Punktet behandles på næste møde i
idrætsrådet som et enten-eller punkt.
tirsdag 11/11 (muligvis afbud fra Henrik) sted ?.....
Mødet foregår hos Ann kl. 19.00
Orientering fra formanden:
Folkeskolereform, fritidsdelen
Idrætskurser i regionen. Annelise sender rundt. Desuden sender Annelise
ansøgningsgrundlaget for idrætsaktivitetspuljen til medlemsforeningerne.
Møde d. 25-10 i Skibby sognegård om
Hornsherreds udvikling.
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