Referat, Frederikssund Idrætsråd
Tirsdag den 22. oktober 2013, kl. 19.00-21.30, Hos Kirsten Jensen, Øvej 7, 3550 Slangerup
Deltagere:
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.)
Annelise Hansen
Vagn Jacobsen, ikke mødt
Anne-Lise Andersen, afbud
Lis Lunn
Søren Højlyng
Kirsten Jensen
Henrik Kyvsgaard
Ann Hanberg,
Stefan Valbjørn, ikke mødt
Jesper Wittenburg
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

3.

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

Anne-Lise A.

Referat
-

Budget 2014-2015
Budgettet er uændret. Der sættes penge af til kunstgræs i
ORI og i Slangerup. Idrætsfacilitetspuljen skal nu også
dække vedligeholdelse af
spejderhytterne.
- folkeoplysningspolitik - evaluering
Skal diskuteres på mødet d. 23-10,
hvor der blandt andet skal tages til
hvilke emner der skal i høring. Idrætsrådet opfordrer til at alle bilag og retningslinjer skal i høring.
Evaluering af aktiv fritid: udvalget har
diskuteret punktet. Vi afventer udvalgets referat.
Priser: der skal arbejdes med en omformulering af ”anderkendelser”.
- Mødet 8/10 aflyst
- Budget 2014-2015
Forventer at der på mødet d. 5-11
foreslås etablering af en kunstgræsbane i Dalby i 2014.
Brydefaciliteter er på budgettet i
2015-2016.
Kassereren meddeler at der ikke er
sket ændringer i forhold til sidst.

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

Fremtidige visioner

Strategi oplæg sendt 07.02.11
- Ideer til centerplaner til fremlagt på
årsmødet – fortsættelse?? – Jægerspris
området??
- FIRs visioner, version 3, opdateret af
Henrik, fremsendes til adm. Snarest
Idrætsrådets centerplaner godkendes
af bestyrelsen og kan nu sendes videre
i systemet. Henrik sender den endelige
version rundt til udvalgets medlemmer.
Tirsdag den 29. oktober 2013
- Partierne er inviteret
- Alle idrætsforeninger med mail er
inviteret
- Valg af dirigent: Jan Milandt eller
Preben Lunn. 9 partier og 96 foreninger er inviteret. Mødet foregår
på Ådalens skole fra kl. 19.00. Alle
udvalgsmedlemmer opfordres til at
møde kl. 18.00.
- Strategi for mødet:
- Velkomst ved Annelise Hansen
- Ordstyrer introduceres
- Ordstyrer overtager
- Politikerne præsenterer sig selv og
deres politik (5 minutter)
- Spørgsmål fra salen
- Afrunding – afsluttende bemærkninger
- Lovpligtig fra 1. november 2013
Vejledning er sendt til FIRs medlemmer.
Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet
3.september – adm. Anmodes om at
udarbejde opsamling, til politisk behandling primo 2014 – gældende i 5 år

2.

Valg møde
I forbindelse med kommune
valget

(Lis, Stefan og Annelise)

3.

Postkasse
Til digital post fra det offentlige

Annelise

4.

Idrætspolitisk Strategi

alle

5.

Idræts- og lederpriser - kriterier

alle

Revideres – afsnit vedr. anerkendelser

6.

Idrætsrådets hjemmeside

Opdatering – webmaster –

7.

Fordeling af udendørsanlæg
(banefordelingsråd)

Formanden
(Søren)
Ann og Søren

8.

Fordeling af lokaler til idrætsformål
(lokalefordelingsråd)

-

Brugerråd – fordeling kunstgræs- og
grus baner
(Anlægsoversigt, jf. Idrætsanalyse, del
2)
Annelise som deltog i mødet efterlyser
en klar procedure for hvordan mødet
skal forberedes og afvikles. Annelise
kontakter Ole for en afklaring.
Lis, Stefan, Henrik, Fordeling af lokaler 2013-2014
Kirsten, Ann og
- godkendt af FOU 20/2 2013
Lene Lyberg,
- revidering af retningslinje, forslag fra
Jægerspris
arbejdsgruppen
Henrik Forsberg,
- opstramning af proceduren,
Skibby
(evaluering af folkeoplysningspolitikHenrik Falkenberg,
ken)

FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD

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

Slangerup
(Lokaleoversigt, jf. Idrætsanalyse, del
2, afsnit 4, opgørelse af idrætsfaciliteter)

9.

Idrætsfaciliteter – hvad er status?

alle

ORI-fodbold, erstatningsbaner, miniog multiarena – kunstgræsebane i
budget 2014
Kampsportsfaciliteter (BK-Viking
m.fl.)
Sejlsportscenter
Skibby IK ekstra fodboldbane
SOIF kunstgræsbane Slangerup
Dalby IF, multibane, kunstgræsbane
Dalby IF, Pannabane
Kignæshallen
Ide fra samarbejdende idrætsforeninger i Aalborg (kabel-tv).
- muligt med TV4

- Uafklarede sager

10.

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

Stefan

11.

Mødeplan:

alle

12.

forslag
Eventuelt:

Tirsdag den 26. november i Skibby
Rådet foreslår at Kristian er vært.
-Takkekort fra Grethe Olsen.
-Brev til kandidater med kritik af
idrætspolitikken i byen og kritik af
FIR fra Allan Bo Jacobsen.
- invitation til dialog om turismestrategi d. 29-10.
- fjordbold.dk John Jørgensen tilbyder
at gøre FIR’s planer mere synlige i
medierne.
- DIF har lavet en frivillighedsstrategi
der er tænkt som en hjælp til foreningerne. www.frivillighedstjek.dk
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