Referat, Frederikssund Idrætsråd
Onsdag den 21. august 2013, kl. 19.00-21.30, i Skibby
Deltagere:
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.)
Annelise Hansen
Vagn Jacobsen , afbud
Anne-Lise Andersen
Lis Lunn, (20.30)
Søren Højlyng
Kirsten Jensen , afbud
Henrik Kyvsgaard
Ann Hanberg
Stefan Valbjørn,
Jesper Wittenburg (20.00)
Kristian Moberg, afbud
Referent: ..Søren..........................

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

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

Ansvar
Formanden

Referat
godkendt

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
(Ann og Henrik)

Referat
-

-

-

3.

Orientering om Idrætsrådets økonomi: saldo på kontoen
- medlemmer, betalt 2013

Anne-Lise A.

økonomi
Det forventede overskud på
lokaletilskud flyttes til aktivitetspuljen.
- Lederakademi 2013
- Fungerer rigtig godt. Stor aktivitet og interesse.
- Aktiv fritid 2013/2014
- Er udkommet i en meget flot
udgave efter det nye system
hvor brugerne selv indtaster
oplysningerne.
- fritidspas
- Er netop udkommet i en meget
flot version.
Dialogmøde 4. Juni
Sager der blev diskuteret: fremtidsplaner for idrætten i kommunen. Ønske om et tættere samarbejde mellem
FIR og kommunen.
Opfølgning på idrætskonferencen.
Status for ORI’s baner: midler afsat i
2015 og 2016.
Idrætsfaciliteter i Vinge. Er indtænkt
i planerne.

63600 er kassebeholdningen. Ikke flere
nye foreninger er kommet til siden
sidst. Tilskud til lederakademi er betalt.

Sager til behandling:
FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD

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

Emne
1.

Ansvar

Idrætsrådets visioner og fremtidige
planer - Hvor skal vi hen?

Jesper, Lis, Henrik, Ann
og Søren

Fremtidige visioner
Valgmøde:
(Lis, Stefan og Annelise)

Beslutning
Strategi oplæg sendt 07.02.11

Ideer til centerplaner til fremlagt på
årsmødet – fortsættelse?? – Jægerspris
området??
Der har været afholdt møde
med Jægerspris repræsentanter
d. 19. Juni. Der foreligger nu
et oplæg fra Jægerspris. Lis
indkalder hele arbejdsgruppen
til et opfølgende møde hvor
helhedsplanen gøres færdig.

-

valgmøde i forbindelse med
kommunalvalget november
2013.
- Annelise finder en velegnet
dato i slutningen oktober eller
i begyndelsen af november.
Helhedsplan i høring indtil 26/8
FIR (formanden) sender et høringssvar
der tydeliggør idrætsrådets ønsker til
det nye Vinge.
Skal fornyes – ændringer?
Idrætsrådet bør ønske dette punkt taget
op på et dialogmøde. Det vil være en
rigtig god ide at implementere såvel
helhedsplanen som de ønsker der blev
fremsat på idrætskonferencen.
Revideres – afsnit vedr. Anerkendelser
Behandles på mødet i folkeoplysningsudvalget i september eller oktober.
Opdatering – webmaster
Annelise tager endnu en kontakt til
Kirsten. Sagen skal overdrages senest
d. 1. september.
Brugerråd – fordeling kunstgræs- og
grus baner.
Der indkaldes snart til møde om fordeling.
Anlægsoversigt – Idrætsanalyse, del 2

2.

Sportsfaciliteter i Vinge

Alle (Jesper)

3.

Idrætspolitisk Strategi

alle

4.

Idræts- og lederpriser - kriterier

alle

5.

Idrætsrådets hjemmeside

Formanden
(Søren)

6.

Fordeling af udendørsanlæg
(banefordelingsråd)

Ann og Søren

7.

Fordeling af lokaler til idrætsformål
(lokalefordelingsråd)

Lis, Stefan, Henrik, Fordeling af lokaler 2013-2014
Kirsten og Ann
- godkendt af FOU 20/2 2013
- revidering af retningslinje, forslag fra
arbejdsgruppen
- opstramning af proceduren
Lis fremlægger et skriftligt oplæg.
(vedlægges referatet).
Lokaleoversigt – Idrætsanalyse, del 2,
afsnit 4, opgørelse af idrætsfaciliteter

FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD

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

8.

Idrætsfaciliteter – hvad er status?

alle

ORI-fodbold, erstatningsbaner, miniog multiarena
- KFI indstiller at kunststofgræsbanen
etableres i 2014. Det næste skridt bliver parkering og omklædning. Erstatningsbaner sandsynligvis i 2015-2016.
Kampsportscenter (BK-Viking m.fl.)
Der skal etableres et brydecenter.
Tanken er en etplanbygning i omegnen af 10 mil. Er endnu ikke besluttet.
Prioriteres før sejlsportscenter.
Sejlsportscenter
Der skal flere drøftelser til fordi flere
interressenter er involveret. Det kræver yderligere undersøgelser. Tanken
er at der skal afsættes 5 mill.
Skibby IK ekstra fodboldbane
Henrik rykker John Schmidt for en aftale med Krabbesholm.
SOIF kunstgræsbane Slangerup
Stadig uafklaret.
Dalby IF, multibane, kunstgræsbane
Kignæshallen
- uafklaret.
Ide fra samarbejdende idrætsforeninger i Aalborg (kabel-tv).
- muligt med TV4
Stefan har kontakt med lokal TV. Der
arbejdes videre på sagen.
Tirsdag den 17. september
Tirsdag den 22. oktober
Tirsdag den 26. november

- Uafklarede sager

9.

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

Stefan

10.

Mødeplan:

alle

forslag

11.

Eventuelt:

Mulige datoer for valgmøde: 28/10,
29/10, 4/11 eller 6/11. Annelise finder
ud af mødedato. Stefan finder lokale.
Møde i facilitetsudvalget d. 12/09 kl.
20.00
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