Referat fra Frederikssund Idrætsråds Årsmøde
tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 19.00 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
og referent
2. Godkendelse af repræsentanter
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
– fremlæggelse af ideer til centerdannelse
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
7. Indkomne forslag
8. Valg af kasserer for 2 år
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af 1 revisor for 2 år
Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år
11. Eventuelt
Frederikssund Idrætsråds formand Annelise Hansen bød velkommen til de mange fremmødte
klubrepræsentanter og de inviterede gæster.
Ad 1. Jørgen Walldorf blev valgt til dirigent og Lis Lunn til referent. Dirigenten konstaterede at
Årsmødet var rettidigt indkaldt.
Ad 2. Der var repræsentanter fra 21 klubber og heraf i alt 33 godkendte stemme-berettigede.
Ad 3. Der blev udpeget 2 stemmetællere
Ad 4. Bestyrelsens beretning.
Annelise Hansen (AH) berettede om Frederikssunds Idrætsråds (FIR) arbejde i det forløbne år.
Samarbejdet med Frederikssund Kommune. Deltagelse i Leder- og trænerakademi, som FIR gav
vore medlemsforeninger tilskud til. Dette kursustilbud forventes gentaget i 2013.
Se hele beretningen i vedhæftede bilag.
I forlængelse af Formandens beretning præsenterede Søren Højlyng FIR’s ideoplæg med henblik på
fremtidig planlægning af placering og udbygning af Idrætsanlæg og -faciliteter i hele kommunen.
Et udvalg har i længere tid arbejdet med denne plan, hvor vi ønsker at samle idrætsfaciliteterne i
centre placeret centralt i de tidligere kommuneområder samt et nyt storcenter i området mellem
Oppe Sundby og Vinge.
Oplæget bliver senere udsendt til medlemsklubberne og sat på Idrætsrådets hjemmeside.
Begge beretninger skabte livlig debat:
Frederikssund Idrætsråd
www.frederikssund-idraetsraad.dk

På spørgsmål om kommunen har tanker om et samarbejde med Lejre kommune, svarede Jesper
Wittenburg, at der var tanker i forbindelse med en svømmehal.
Tidshorisont er lang 10 – 20 år
ORI fodbold ønskede svar på om hvorfor arealerne omkring Ådalen Skole syd (Oppesundby skole),
der skal nedlægges, ikke indgår i de fremtidige planer. Svaret herpå var at denne skal sættes til salg.
Planlægningsgruppen mener, det er mere hensigtsmæssigt at kommunen allerede nu reserverer
arealer mellem den planlagte by Vinge og Oppesundbyområdet.
Frederikssund Krocket klub ønskede svar på, hvorfor der sættes fokus på unge under 25 år og ikke
på dem over 25 år.
FIR svarede at FIR sætter fokus på alle aldersgrupper, men det er stadig kun medlemmer under 25
år der giver klubberne medlemstilskud.
Åse Friedrichsen orienterede om Dansk Veteranidræt og anbefalede alle om at se filmen om
ældreidræt ”Alder ingen hindring” Åse sender gerne materiale herom.
Lars meddelte at det Minicenter de har planer om og indsendt ansøgning om tilskud til om kan
bruges af 60+ i dagtimerne.
FIR svarer at både Minicenter i ORI og Storcenter i Vinge med de fremlagte visionforslag.
Beretningen godkendt
Ad 5. Regnskab
Anne Lise Andersen gennemgik regnskabet
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 6. Kontingent
Kontingentet fastsættes uændret til 250 kr.
Ad. 7. Forslag
Der er ikke modtaget nogen forslag.
Ad. 8. Valg bestyrelse
a)
Anne Lise Andersen valg til kasserer for 2 år.
b)
Lis Lunn, Henrik Kyvsgaard, Vagn Jacobsen og Kirsten blev valgt til bestyrelsen for 2
år.
c)
Stefan Valbjørn valgt til bestyrelsen for 1 år
Der var skriftlig afstemning og ekstra afstemning om den sidste plads.
Ad. 9. Valg af 2 Suppleanter.
Allan Bo Jacobsen og Lennie Hansen
Ad10. Valg af Revisor for 2 år
Karin Rasmussen
Valg af revisorsuppleanter
Ingelise Ishøj valgt for 2 år og Kurt Larsen valgt for 1 år
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Ad.11. Eventuelt
Annelise takkede dirigenten for god ledelse og repræsentanterne for et godt møde.
Bilag se FIRs hjemmeside:
www.frederikssund-idraetsraad. Dk
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