
Frederikssund Idrætsråd        
 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. september 2016, kl. 19.00-21.30, 
hos Henrik Kyvsgaard, Marbækparken, Skibby 

 
Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 
Annelise Hansen, afbud  Helge Larsen  Anne-Lise Andersen, afbud  
Lis Lunn Søren Højlyng,  Kirsten Jensen ,  
Henrik Kyvsgaard Ann Hanberg, afbud  Stefan Valbjørn, ikke mødt 
Jesper Wittenburg, Morten Skovgaard, ikke mødt  
 
Referent: .Søren Højlyng............................. Ordstyrer:.Lis....................... 
 
Dagsorden: 
 
Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 
1.  Orientering fra arbejdet i 

Folkeoplysningsudvalget (FOU) 
 
 

Søren 
 

- Budget 2017 
- Folkeoplysningsudvalget 

udfærdiger høringssvar. 
Rundsendes til idrætsrådet. 

- Initiativpuljen 
- Ansættelse af 2 fritidsguider der 

skal formidle kontakt til foreninger 
for at skabe interesse for at deltage 
i det danske foreningsliv. 

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

Morten Skovgaard 
m.fl. 
 

-  

3.  Orientering om Idrætsrådets 
økonomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2016 
 

Anne-Lise A. 55 betalende foreninger. 
Saldo: 105.482,52 kr 

 
Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 
1.  Budget 2017 

 
alle - Idrætsrådets høringssvar: 

- Henrik laver et udkast til svar. 
Kommentarer senest mandag d. 
26-09. Lis underskriver på 
udvalgets vegne. 

2.  Nye lokalefordelingsregler Henrik, Lis, Søren Konceptet er stadig under 
udarbejdelse. Den foreløbige plan blev 



præsenteret og kommentarer bliver 
sendt til forvaltningen. 
 

3.  ORI høringssvar Alle - Idrætsrådets behandling: 
-  Rådet er i løbende kontakt med 

forvaltningen for at sikre, at ORI 
får tildelt 2 erstatningsbaner efter 
nedlæggelsen af banerne på 
Oppe Sundby skole 
 

- Rådet kan ikke støtte ønsket om at 
ORI køber sit anlæg på Bjergvej. 
Idrætsrådet har i flere år arbejdet 
på at skabe en centerdannelse i 
Frederikssund, hvor idrættens 
vilkår generelt bliver forbedret, og 
hvor der skabes rammer til gavn 
for alle. Dette ønske er blevet 
præsenteret for alle foreninger og 
har nu fået politisk opbakning med 
etableringen af idrætsbyen i 
Vinge. Det ser vi som en stor 
gevinst for hele idrætten i 
Frederikssund. 

 
 
 
Eventuelt: Henrik foreslår at den traditionelle dagsorden tages op til revision. 
 
Næste møde: 25.oktober kl. 19.00 hos Kirsten i Slangerup. 


