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      Referat, Frederikssund Idrætsråd   
 

Mandag den 19. november 2012, kl. 19.00-21.30, 

hos Annelise Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup 

 

Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 

Annelise Hansen  Jan Andersen   Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng  Ken Riishede  

Henrik Kyvsgaard, afbud Ann Hanberg, afbud  Stefan Valbjørn, afbud                         

Jesper Wittenburg Kristian Moberg 

 

Referent: ..Søren Højlyng     Ordstyrer: Annelise Hansen 

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse: 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde 

Formanden Rettelse til punkt 2. Referenten fra 

sidste møde, Lis, tager sig af det. 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

Kristian M. 

Annelise H.  

 

- økonomi 

Budgettet for 2013 bliver fremlagt på 

mødet d. 20. november. På det seneste 

møde i FU blev der bevilget op til 

30.000 kr. til spejderne i Jægerspris til 

renovering af gulv i hytten. Et punkt 

på mødet i morgen er at etablere et nyt 

lederakademi i 2013. 

- budget 

- Idræts- og lederprisfest, 28. 02. 2013 

i Skibby hallen 

 

2.  Orientering fra Kultur,- Fritid og 

Idrætsudvalget (KFI) 

 

Jesper Wittenburg 

 

 

- Idrætskonference 13. novem-

ber 2012 

Indtrykket af konferencen er positiv. 

Jesper synes ikke at foredragsholderne 

bragte noget nyt. Centerdannelsen blev 

bragt op i nogle af arbejdsgrupperne. 

Det blev modtaget positivt. En ide om 

et ”møj og støj” center i Slangerup til 

speedway og motocross. Problematik-

ken om aflåsning af haller og lokaler 

om aftenen bør tages op i brugerrådet. 

Bring problematikken frem på årsmø-

det.  

- retningslinjer for udlån af 

kommunens arealer (cirkus-

pladser)  

Retningslinjer er vedtaget og udsendt 

til rådet. 
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3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2012 

Anne-Lise A. Status for medlemsforeninger og øko-

nomi er som meddelt på sidste møde. 

 

Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 

 

Hvad kan vi gøre for at få flere for-

eninger som medlemmer?  

(målsætning) 

 

 

 

Fremtidige visioner: 

 

Jesper, Lis, Henrik, Ann 

og Søren 

 

 

 

 

 

 

 

(Lis, Stefan og Anneli-

se) 

Strategi oplæg sendt 07.02.11 

- PR. folder og handlingsplan 

-status fra arbejdsgruppen, næste mø-

de 27.11.2012 

Målet  for arbejdsgruppen er at frem-

lægge ideer til centerplaner for alle 

områder på dette møde. Endelig frem-

læggelse på årsmødet. 

 

- møder i de enkelte områder, tilbage-

meldinger herfra skal bruges til en 

samlet handlingsplan.   

 

- valgmøde i forbindelse med kommu-

nalvalget november 2013. 

2.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Formanden 

Søren 

Opdatering – webmaster 

Fælles mail: firfrederiks-

sund@gmail.com  

3.  Årsmøde 2013 

- 5. marts 2013 

- sted 

- dirigent 

- valg til bestyrelsen 

alle På valg er 

- kasserer Anne-Lise 

Modtager genvalg 

4 bestyrelsesmedlemmer: 

- Lis Lunn 

Modtager genvalg 

- Henrik Kyvsgaard 

?? 

- Jan H. Andersen 

Modtager ikke genvalg 

- Stefan Valbjørn 

?? 

Et emne i stedet for Jan kunne være 

Vagn, der er kasserer i Jægerspris fod-

bold. Anne-Lise A. Tager kontakt. 

Ken har meddelt at han ønsker at træ-

de ud af idrætsrådet nu eller i forbin-

delse med generalforsamlingen til for-

året. Annelise har spurgt suppleanten 

Arnt, men han kan pt ikke overskue at 

træde ind. Jan Andersen har meddelt at 

han stiller sit mandat til rådighed. 

4.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 

Anlægsoversigt – Idrætsanalyse, del 2 

 

5.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Lis, Stefan, Henrik, 

Kurt, Ken og Ann 

Fordeling af lokaler 2012-2013, god-

kendt. 

 

Repræsentanter til fordeling 2013-

2014 
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- Valhal, bueskytter og vikingespil, 

status 

 

Lokaleoversigt – Idrætsanalyse, del 2, 

afsnit 4, opgørelse af idrætsfaciliteter 

 

6.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager   

 

alle ORI-fodbold,  erstatningsbaner 

Kampsportscenter (BK-Viking m.fl.) 

Sejlsportscenter 

Skibby IK ekstra fodboldbane 

SOIF kunstgræsbane Slangerup 

Volleyballklubben, Beachvolleball- 

Baner, Fr.sund strandpark 

 

7.  Spil bingo via TV – Fjord TV  

= kulturel glæde (giver penge til 

idrætten) 

 

Stefan Ide fra samarbejdende idrætsforenin-

ger i Aalborg (kabel-tv). YouSee,  

kanal hovedstaden) 

8.  Mødeplan: 

 

 

alle NB! 
Ændring af FIR’s mødekalender forår 

2013. 

Tirsdag d. 15. Januar kl. 19.00 i Jæ-

gerspris. (Anne-Lise A.) 

Mandag d. 18. Februar kl. 19.00 i 

Skibby. 

Tirsdag d. 5. Marts kl. 19.00 i Slange-

rup. 

9.  Eventuelt: 

 

 

  

 


