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Frederikssund Idrætsråd    
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014, kl. 19.00-21.30, 

Hos Ann Hanberg, Asgård 2, 3600 Frederikssund  

 

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

Annelise Hansen  Helge Larsen  Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng,  Kirsten Jensen  

Henrik Kyvsgaard Ann Hanberg,  Stefan Valbjørn, afbud  

Jesper Wittenburg, Morten Skovgaard  

 

Referent: .Søren.............................   Ordstyrer:.Annelise......................... 

 

Dagsorden: 
 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

Søren.  

 

- økonomi 

Budget 2014 er nu brugt. De 

uforbrugte midler blev tildelt 

idrætten som tilskud til unge 

under 25 år. 

- temamøde 22.11.14 på Metal-

skolen 

- fra idrætten stiller Annelise, 

Kirsten og Søren. 

 

 

2.  Orientering fra Fritidsudvalget 

(FRI) 

 (tidligere Kultur, - Fritid og  

Idrætsudvalget (KFI) 

 

Morten Skovgaard 

m.fl. 

 

- Budget 2015 – 2018 

Ikke noget nyt. 

- Kunstgræsbaner, Dalby IF, der øn-

skes løsninger indenfor de beløb der 

er afsat. 

Formanden Janne har en ide til en 

løsning. Der skal aftales et møde. 

 

I Kignæshallen er billard blevet be-

tænkt med støtte til flytningen. Der 

skal være møde om situationen efter 

branden i denne uge. Hallen er ifølge 

Helge i orden. 

 

Møde med FIK om klubhuset. For-

sikringsbeløbet er utilfredsstillende, 

men er blevet accepteret Så planen er 

at byggeriet starter januar 2015 med 

afslutning til sommer.  

 

Et muligt eliteprojekt i et samarbejde 

mellem FFB og ungdomsuddannel-

serne og kommunen med forventet 

start sommer 2015. Alle idrætsgrene 
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kan byde ind. 

 

- Idrætsrådets reaktion på besparelser-

ne på foreningsområdet. 

Annelise orienterer om det læserbrev 

som Henrik, Søren og Annelise har 

sendt til aviserne. Det drejer sig om 

de besparelser der er vedtaget på 

idrætsområdet. Annelise gør op-

mærksom på at de uforbrugte midler 

på folkeoplysningsområdet ca 

300.000 i 2010, 2011, 2012 og 2014 

er tildelt foreningerne. Så den bespa-

relse der er vedtaget på budget 2015 

rammer idrætten ekstra hårdt. 

  

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 bevægel-

se. Afventer møde mellem kommu-

nen og foreningerne. 

Mødet er udskudt indtil videre. Må-

ske d. 27/11 eller 4/12. Floorball har 

henvendt sig med en ide og spurgt til 

tilskud. Henvises til fritidsudvalget. 

 

- Idrætsaktivitetspuljen 

- Retningslinjer er nu udsendt. Gælder 

resten af 2014, hvorefter puljen af-

skaffes, uforbrugte midler fra puljen 

skal kunne overføres til 2015. 

 

4.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2014 

Anne-Lise A.  

Kassebeholdning er pt 78.062,02.  

60 medlemsforeninger. 

 

 

Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 

 

 

Jesper, Lis, Henrik, 

Ann, Søren og Helge 

 

 

 

- Ideer til centerplaner fremlagt 

på årsmødet – Jægerspris om-

rådet mangler, Helge samler 

klubberne til møde og giver 

Lis Besked.  

Helge indkalder til møde om cen-

terplaner i Jægerspris. Mødet af-

holdes inden årsmødet i idrætsrå-

det. 

2.  Idrætsrådets arbejde på sigt  

 

Årsmøde 2015 

- Sted 

- Dato 

- Valg til bestyrelsen 

- Andet 

-  

Annelise m.fl. 

 

Annelise appellerer til at medlemmer-

ne i idrætsrådet bør arbejde mere dedi-

keret. Man bør bidrage mere med input 

til f.eks. høringssvar og påtage sig og 

udføre arbejdsopgaver for rådet. 

Det er vigtigt for idrætsrådets mulig-

hed for at arbejde optimalt med hø-

ringssvar på ansøgninger, at forenin-

gerne orienterer idrætsrådet når de 

sender ansøgninger til kommunen. 
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Annelise foreslår mulighed for at ned-

sætte et forretningsudvalg. Henrik, 

Annelise og Søren arbejder videre med 

ideen. 

Årsmødet:  

Sted: Frederikssund. Foreningshuset 

på Østersvej. Ann undersøger sted. 

Dato: tirsdag d. 3. marts 2015 

Valg til bestyrelsen: på valg er kasse-

reren, Helge, Lis, Henrik og Kirsten. 

Desuden skal der findes 2 suppleanter. 

Skal der inviteres nogen til mødet? 

Annelise stopper som formand i 2016. 

Hvem skal være afløser? Meget gerne 

en person der kan træde ind ved det 

kommende årsmøde. 

 

 

 

3.  Idrætspolitisk Strategi 

 

Fritidspolitik 

alle Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet 

3.september 2013 – adm. Anmodes om 

at udarbejde opsamling, til politisk be-

handling primo 2014 – gældende i 5 år 

- Fritidspolitik og idrætspolitisk 

strategi forventes udfærdiget i to 

selvstændige papirer 

- Møde med kommunen fredag den 

19.december 2014, kl. 14.00 – 

16.00? 

Annelise foreslår en anden dato 

enten d. 9/12 eller d. 12/12. Helst 

d. 12/12. Annelise kontakter Paw 

og derefter idrætsrådet. 

4.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 

Er i orden. 

5.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Frederikssund: Ann og 

Lis, suppleant Stefan,  

 

Slangerup: Henrik Fal-

kenberg og Kirsten,  

 

Jægerspris Helge og 

Lene Lyberg, 

 

Skibby Henrik K og 

Henrik Forsberg 

Fordeling af lokaler 2014-2015 

- procedure lokalefordeling - lokale-

fordelingsråd – foreninger -

folkeoplysningsudvalg 

 

 

6.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager   

 

alle ORI-fodbold, erstatningsbaner, mi-

ni- og multiarena – kunstgræsebane 
i budget 2014 

- der arbejdes på erstatningsbaner, 

men der er udfordringer omkring lys-

anlæg. Naboklager betyder at sagen 

genovervejes – afventer lokalplan – 

udsat til 2015 

Kampsportsfaciliteter (BK-Viking 

m.fl.) – 2015. Udsat til 2017 

Sejlsportscenter 
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- fremadrettet juniorsejlsportscenter. 

Processen er gået i gang. På budget i 

2015. Udsat til 2016. 

Skibby IK ekstra fodboldbane 

Intet nyt. 

SOIF kunstgræsbane Slangerup, kø-

rer efter planen 

– meromkostninger grundet miljø-

krav. 

Banen er endnu ikke klar. Der spilles 

midlertidigt på græs.  

Dalby IF, multibane, kunstgræsbane 

- processen kører – meromkostninger 

grundet miljøkrav. 

Dalby IF, Pannabane 

- intet nyt. 

Kignæshallen - retablering efter 

stormfloden. indvielse d. 1. november 

2014. Branden betyder at der på ny 

skal involveres forsikring og reetable-

ring. 

ORI-atletik og motion, opdatering af 

atletik stadion.  

 - Har fået bevilget højdespringsma-

dras, nyt slagger og markeringsmær-

ker til løbediscipliner. 

Slangerup Petanque Club, nye baner  

- Kan få penge til anlæg af to baner. 

De skal først søge om byggetilladel-

se.   

7.  Indvielse af ny bro 

”Frederikssund broen” 

 

alle Der kom mange spændende forslag på 

banen 

1. behandling i folketinget d. 23. ok-

tober. 

  

8.  Spil bingo via TV – Fjord TV  

= kulturel glæde (giver penge til 

idrætten) 

 

Stefan Ide fra samarbejdende idrætsforenin-

ger i Aalborg (kabel-tv).  

- muligt med TV4 

- afventer beskrivelse 

behandles som et enten-eller punkt. 

9.  Mødeplan: 2015 

 Næste møde forslag? 

  

 

alle Mødeplan: 

Tirsdag d. 02-12 kl.13.00 hos Lis. For-

berede møde med kommunen. 

Tirsdag d. 13. Januar kl. 19.00 hos 

Kirsten. 

Mandag d. 23. Februar kl. 19.00  

10.  Eventuelt: 

 

 

 Orientering fra formanden: 

Folkeskolereform, fritidsdelen 

Fritidsdelen skal i høring. Men det er 

endnu ikke sket. 

 

 

 


