Referat af årsmøde i Frederikssund idrætsråd mandag d. 24. marts 2014
1. Valg af dirigent og referent
Jørgen Walldorf og Søren Højlyng er valgt. Dirigenten konstaterer at mødet er lovligt
indkaldt.
2. Godkendelse af repræsentanter
Alle tilstedeværende er medlemsklubber
3. Valg af stemmetællere
Leo Nøhr fra Frederikssund roklub Martin Roed Frederikssund Freefight
4. Bestyrelsens beretning
Annelise afholder årets beretning. (beretningen vedhæftes referatet)
Kommentarer til beretningen:
Birthe Moberg, Kreds 57: om indberetning af medlemstal til flere instanser. Kan det
forenkles? Formanden vil undersøge det? Talen falder på det nye kommunale
bookingsystem som er på trapperne. Pia Rosenberg, Slangerup gymnastikforening,
spørger til kommunens puljeguide hvor man kan søge. Fortsætter det? (forskellige
fonde hvor man kan søge midler) Formanden undersøger om ordningen fortsætter.
Allan Jacobsen, brydeklubben. Kritiserer idrætsrådets mangel på vision og fremdrift.
Man bør være i dialog med foreningerne. Stefan Valbjørn fra idrætsrådet kommenterer
kritikken og bebrejder brydeklubben at de går bag om ryggen på idrætsrådet og
forsøger at få en aftale med kommunen. Ann Handberg fra idrætsrådet går historisk til
værks og prøver at skabe et overblik over hvordan processen omkring
brydecenter/kampsportscenter har foregået. Martin Roed Frederikssund Free fight,
taler om et kampsportscenter som har været på tale meget længe. Idrætsrådets
repræsentant Henrik Kyvsgaard oplyser at rådet har støttet tanken om et
kampsportscenter.
Aase Frideriksen ORI orienterer om special olympics festival 24.-25 maj i Slangerup. Er
idrætsrådet involveret. Kirsten Jensen, Slangerup svømmeklub, kommer med
supplerende oplysninger. Lis Lunn oplyser at hun via Frederikssund
gymnastikforening har haft kontakt til Jonas Hvid, arrangøren af festivalen, der ikke
ønskede at involvere idrætsrådet i arrangementet.
Erik Larsen, Jægerspris bordtennisklub, spørger om bordtennisklubben kan regne med
plads i Kignæshallen efter renoveringen. Morten Skovgaard, formand for
fritidsudvalget, vil kommentere under eventuelt.
Beretningen godkendt.
5. Regnskab
Annelise Andersen gennemgår regnskabet.(vedhæftes referatet). Martin Roed spørger
til hvad overskuddet på idrætsrådets budget skal bruges til? Lad pengene arbejde.
Formanden opfordrer til ideudveksling blandt medlemmerne, men understreger at
beløbet er meget begrænset.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på de 250 kr. I 2014. Det vedtages.
7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
8. Valg af formand for 2 år
Bestyrelsen foreslår Annelise Hansen. Ingen andre forslag. Annelise H. er valgt.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Bestyrelsens forslag: Ann Handberg, Søren Højlyng og Stefan Valbjørn. Alle 3 vælges
uden modkandidater.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Bestyrelsens kandidat har trukket sig. John Lillienskjold, brydeklubben Viking, Helge
Larsen, Jægerspris bordtennisklub stiller op som kandidater til bestyrelsen. Skriftlig
afstemning blandt 29 stemmeberettigede: 1 blank, 14 på John og 14 på Helge. Herefter
beslutter dirigenten at afgørelsen skal ske ved lodtrækning. Helge vinder
lodtrækningen og træder ind i bestyrelsen.
9. Valg af 2 suppleanter for 1 år
John Lillienskjold vælges som 1. suppleant og Arnt Olsen som 2. suppleant.
10. Valg af en revisor for 2 år
Torben Hansen foreslås og genvælges.
Valg af en revisorsuppleant for 2 år
Kurt Larsen genvælges.
11. Eventuelt
- inspiration til idrætsrådets arbejde
Aase Frederiksen, ORI reklamerer for aktiv stafetten d. 13. maj. Alle er velkomne.
Også som hjælpere. Stafetten for alle 4. og 5. klasser.
Ann Handberg omtaler en opfordring fra Frederikssund ny initiativråd om et
arrangement d. 13.-15. Juni hvor alle foreninger inviteres til at vise sig frem.
Helge omtaler et arrangement i Slangerup hvor kræftens bekæmpelse er
initiativtager til ”stafet for livet” d. 30.-31. august.
Mette, Frederikssund Crocket, omtaler et arrangement som DGI står for d. 25. maj.
Crocket og petanque for seniorer.
Morten Skovgaard, formand for fritidsudvalget kaster lys over genopbygningen af
Kiknæshallen. Morten forsikrer at der vil være en tæt dialog med de foreninger der
er ramt af manglende haltid. Der er endnu ikke klarhed over hvornår hallen kan
genåbne.
Morten omtaler de udfordringer der venter fremadrettet i kommunen. Fx at der
bliver færre børn og flere ældre. Det bliver en udfordring som den nye fritidspolitik
skal forholde sig til.
Stefan spørger til en svømmehal i Hornsherred. Morten nævner at der skal bruges
midler til at renovere de eksisterende svømmehaller.
Jesper Wittenburg, formand for sundhedsudvalget., nævner at Frederikssund
kommune ligger meget lavt sammenlignet med andre kommuner når det drejer sig
om borgernes motion. Derfor vil kommunen satse på at udbygge mulighederne for
at dyrke motion. Jesper går ind for centerdannelsen. Vil presse på for at få bedre
faciliteter. Henrik Kyvsgaard opfordrer Morten Skovgaard til at kommunen
inddrager idrætsrådet i beslutningen om indfasning af det nye bookingsystem.
Martin opfordrer til fx at holde hallerne åbne i julen og påsken. Morten forestiller
sig at man kan logge sig ind i ledige haller efter samme princip som man kender fra

bibliotekerne. Ann Handberg er bekymret over at foreningerne ikke er blevet taget
med på råd.
Morten understreger at ledig haltid kun kan bruges af foreningsmedlemmer og ikke
til privat brug.
Annelise Hansen omtaler den digitale postboks som alle foreninger skal tilmelde
sig senest d. 1. November 2013. Vil gerne hjælpe hvis der er brug for det.
Allan spørger til driften af de nye kunststofbaner. SIK skal selv sørge for driften
oplyser Jesper Wittenburg.
Dirigenten afslutter mødet med en opfordring til fortsat dialog.
Annelise takker dirigent og de fremmødte og ser frem til et fortsat samarbejde.

