Referat, Frederikssund Idrætsråd
Tirsdag den 15. januar 2013, kl. 19.30-21.30,
hos Anne-Lise Andersen, Vænget 11, 3630 Jægerspris
Deltagere:
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.)
Annelise Hansen
Jan Andersen, ikke mødt
Anne-Lise Andersen
Lis Lunn, afbud
Søren Højlyng
Ken Riishede, afbud
Henrik Kyvsgaard
Ann Hanberg
Stefan Valbjørn
Jesper Wittenburg
Kristian Moberg
Referent: .Søren...........................

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

Dagsorden:
Godkendelse:
Nr.
Emne
Godkendelse af referat fra
1.

Ansvar
Formanden

Referat
Godkendt

forrige møde

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

Orientering fra arbejdet i Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Kristian M.
Annelise H.

2.

Orientering fra Kultur,- Fritid og
Idrætsudvalget (KFI)

Jesper Wittenburg

3.

Orientering om Idrætsrådets økonomi: saldo på kontoen
- medlemmer, betalt 2012

Anne-Lise A.

Referat
-

økonomi
rammen til aftenskolerne er
fordelt. Foreningernes pulje
fordeles til februar. Der blev
en ekstra bevilling til foreningerne for 2012.
- Idræts- og lederprisfest, 28.
02. 2013 i Skibby hallen
- Der er flere kandidater til
idrætspris, lederpris og anerkendelser. Der er ingen kandidater til fritidsprisen.
- Lederakademi 2013
- Tilmeldingsfristen er udløbet.
Kun 7 er tilmeldt. Akademiet
udsættes et par måneder, mens
man forsøger at reklamere for
det i lokalområdet.
Der skal spares 1 % på budgettet. Det
er endnu ikke besluttet hvor besparelsen skal placeres.
-

-

1308,89 kr underskud for
2012. Kassebeholdning:
58.450,82.
8.084 under 25 år, hvilket svarer til 80% af samtlige tilskudsberettigede i kommunen.

Sager til behandling:

Emne

Ansvar
FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD

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

Beslutning

1.

Idrætsrådets visioner og fremtidige
planer - Hvor skal vi hen?

Jesper, Lis, Henrik, Ann
og Søren

Hvad kan vi gøre for at få flere foreninger som medlemmer?
(målsætning)

Fremtidige visioner:

(Lis, Stefan og Annelise)

2.

Idrætsrådets hjemmeside

Formanden
Søren

3.

Årsmøde 2013
- 5. marts 2013
- sted: SIK Slangerup
- dirigent
- valg til bestyrelsen, kasserer
og 4 bestyrelsesmedlemmer for
2 år og et for 1 år.
- evt. gæst

alle

4.

Fordeling af udendørsanlæg
(banefordelingsråd)

Ann og Søren

5.

Fordeling af lokaler til idrætsformål
(lokalefordelingsråd)

Strategi oplæg sendt 07.02.11
- PR. folder og handlingsplan
-status fra arbejdsgruppen.
-- møde i udvalget d. 22-01, hvor planer fra Skibby og Frederikssund skal
drøftes med henblik på fremlæggelse
ved årsmødet.
- Ideer til centerplaner til fremlæggelse på årsmødet.
-- diskuteres på mødet d. 22-01.
- møder i de enkelte områder, tilbagemeldinger herfra skal bruges til en
samlet handlingsplan.
- valgmøde i forbindelse med kommunalvalget november 2013.
Opdatering – webmaster
Mail: firfrederikssund@gmail.com
Stadig intet nyt.
På valg er
- kasserer Anne-Lise Andersen, modtager genvalg
4 bestyrelsesmedlemmer:
- Lis Lunn, modtager genvalg
- Henrik Kyvsgaard modtager genvalg
- Jan H. Andersen, modtager ikke
genvalg
- Stefan Valbjørn modtager genvalg
- Ken Risshede ønsker at træde ud af
bestyrelsen
Forslag til dirigent: Jørgen Valdorf
(Jesper forespørger)
- Jonas Hvid, konsulent i Frederikssund kommune inviteres til at holde et
oplæg på mødet om de initiativer der
er taget på handicapområdet, og som
kan have interesse for medlemsforeningerne.

Brugerråd – fordeling kunstgræs- og
grus baner
Anlægsoversigt – Idrætsanalyse, del 2
- intet nyt
Lis, Stefan, Henrik, Fordeling af lokaler 2012-2013, godKurt, Ken og Ann
kendt.
Repræsentanter til fordeling 20132014
- Folkeoplysningsudvalget skal godkende fordelingen af lokaler på mødet
d. 20. februar.
Lokaleoversigt – Idrætsanalyse, del 2,
afsnit 4, opgørelse af idrætsfaciliteter

6.

Idrætsfaciliteter – hvad er status?

alle

ORI-fodbold, erstatningsbaner, miniog multiarena.
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- Uafklarede sager

- erstatningsbaner er budgetsat til
2015. Jesper vil forsøge at rykke det
frem.
Kampsportscenter (BK-Viking m.fl.)
- forhåbentlig en løsning i 2013.
Sejlsportscenter
- det skal etableres i 2013, og etableres
i projektdele.
Skibby IK ekstra fodboldbane
- Der arbejdes fortsat på en løsning.
SOIF kunstgræsbane Slangerup
- ORI trænger mere til en kunstgræsbane og vil sandsynligvis blive prioriteret frem for Slangerup.
Volleyballklubben, BeachvolleballBaner, Fr.sund strandpark
- der er bevilget 244.000 kr til etablering af to volleybaner foråret 2013.

7.

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

Stefan

8.

Mødeplan:

alle

9.

Eventuelt:

Ide fra samarbejdende idrætsforeninger i Aalborg (kabel-tv). YouSee,
kanal hovedstaden)
- Lokalsenderen kan ikke bruges.
Dækningen er ikke tilstrækkelig. Stefan arbejder nu videre med TV 4.
mandag d, 18. februar i Skibby hos
Henrik kl. 19.00.
- tirsdag den 5. marts 2013, årsmøde i
Slangerup
Foredrag ved håndboldlegenden Lars
Christiansen, 27/2-2013, kl. 19:00 i
Slangerup. Arrangør SOIF-fodbold
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