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Frederikssund Idrætsråd    
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2016, kl. 19.00-21.30, 
Hos Anne-Lise Andersen, Vænget 3, 3630 Jægerspris 

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

 Emne Ansvar Referat 
1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 
 
 

Søren/ Lis  
 

- Lokalefordelings 2016-2017, luk-
ning af Ådalen syd skole. 

- Proces for nye lokalefordelingsreg-
ler  

- Der nedsættes en arbejdsgruppe der 
skal komme med forslag til nye 
regler med afsæt i IDAN rapporten. 
Henrik opfordrer til at idrætsrådet 
spiller med på sidelinjen med te-
mamøder om emnet. 

- Økonomi 
- Ikke omtalt 
- Aktiv fritid 
- Arbejdet er færdiggjort. 
- Budget 2017 
- Ikke omtalt 

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

Morten Skovgaard 
m.fl. 
 

- Udviklingsproces for idrætsfacilite-
ter i Frederikssund kommune, IDAN 
analyser. 

- Det er et emne for det nye udvalg. 
Der skal ske en mere optimal udnyt-
telse af hallerne. 

- Ny idrætsvision – (Idrætscenter)  
- Dialogmøder i Frederikssund, Jæ-

gerspris og Skibby. Det seneste op-
læg fra Keingart blev præsenteret for 
den nye idrætsby i Frederikssund. 

- Budget 2017, På fritidsområdet skal 
der ske en besparelse på 940.000 kr 

- Orientering om idrætsvisionen fra 
Annelise om centerdannelsen i Skib-
by og Jægerspris.  
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3.  Orientering om Idrætsrådets øko-
nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2016 
 

Anne-Lise A. 105.232,52 kr. 54 medlemsforeninger. 

 
Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 
1.  Integration 

-  
alle - Udkast til Frederikssund kommu-

nes integrationsstrategi. 
- Idrætsrådet afventer en beslutning 

i kommunen om de overordnede 
principper for hvordan arbejdet 
med integrationen skal gribes an. 

- Idrætsrådet vil gerne støtte uddan-
nelse i forbindelse med integration 
til medlemsforeninger. 

2.  Dialog møde Henrik, Lis, Annelise Referat udsendt. På mødet blev den 
nye samarbejdsaftale underskrevet. 
Sandsynligvis gælder denne aftale 
frem til 2019. 
Næste møde er endnu ikke fastlagt. 
 

3.  Talent og elite i Frederikssund 
kommune 

Alle - Kommissorium for idrættens ta-
lentråd. 

- Idrætsrådet foreslår at Kirsten fra 
Slangerup svøm og Formanden fra 
Oaks bliver repræsentanter for in-
dividuel og holdidræt. Idrætsrå-
dets repræsentant bliver Søren. 
Første møde finder sted mandag d. 
13. Juni kl. 16-18 på rådhuset. 

 
4.  Møde med foreninger Annelise Orienterer om et foreningsmøde af-

holdt i Slangerup efter at SIK er over-
gået til kommunalt center. Den mang-
lende kommunikation i forbindelse 
med overtagelsen har skabt store fru-
strationer hos medlemmerne. 
- Idrætsrådet opfordres til at tage kon-
takt til forvaltningen (Paw), for at af-
klare situationen. Annelise tager kon-
takt. 
 

 
Sager – opfølgning 

1. 1
. 
Centerplaner Jesper, Lis, Henrik, 

Ann, Søren og Helge 
 
 
 

- Jægerspris har nu et færdigt op-
læg. Henrik har indarbejdet for-
slaget i FIR’s samlede plan.   

- Centerplanen, se planen igennem 
og send eventuelle rettelser til 
Henrik 

- Læs planerne igennem endnu en 
gang og send eventuelle rettelser 
til Henrik. 

2. 3
. 
Fordeling af udendørsanlæg 
(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 
grus baner 
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Ansøgning via bookingsystemet EG 
On 
 

3. 4
. 
Fordeling af lokaler til idrætsformål 
 (lokalefordelingsråd) 
 

Frederikssund: Ann og 
Lis, suppleant Stefan,  
Slangerup: Henrik Fal-
kenberg og Kirsten,  
Jægerspris: Helge og 
Lene Lyberg, 
Skibby: Henrik K og 
Thomas Haasum 

Fordeling af lokaler 2016-2017 
- procedure lokalefordeling - lokale-
fordelingsråd – foreninger – folkeop-
lysningsudvalg. 
 
Ansøgning via bookingsystemet 
EG On Kultur & Fritid 
 

4. 5
. 
Idrætsfaciliteter – hvad er status?  
 
- Uafklarede sager   
 

alle ORI-fodbold, erstatningsbaner, mi-
ni- og multiarena – kunstgræsebane 
i budget 2014 

- Indgår i projekt nyt idrætscenter nær 
Ådalen skole. 
Kampsportsfaciliteter (BK-Viking 
m.fl.) – 2015. Udsat til 2017 – indgår i 
NY by Vinge 
Sejlsportscenter 
- fremadrettet juniorsejlsportscen-

ter. Processen er gået i gang. På 
budget i 2015. Udsat til 2016. 

- Der arbejdes fortsat på sagen. 
Skibby IK ekstra fodboldbane 
Intet nyt. 
- Jægerpris Tennisklub, etablering af 

træningsvæg, - der indhentes tilbud 
på entreprenøropgaven, bevilling 
78.300 kr. til tilbud 1.  

- Er etableret. 
- IF 1864 bueskydning, til container, 

bevilling 41.700 kr.  
- Er etableret. 
- Frederikssund Roklub, til porte, be-

villing 31.470 kr. 
- Endnu ikke etableret. 
- ORI Atletik og motion, nyt klubhus.  
-  

5.  Indvielse af ny bro 
”Frederikssund broen” 
 

alle Der kom mange spændende forslag på 
banen. 
  

6.  Mødeplan: 2016 
 
 

alle Mandag d. 15. August kl. 19.00 hos 
Lis. 
Resten af møderne afventer den nye 
lokalefordelingsprocedure. 

7.  Eventuelt: 
 
-Ansøgning fra Frederikssund ten-
nis om tilskud til parasoller. Idræts-
rådet mener ikke at ansøgningen 
opfylder kriterierne for idrætsfacili-
tetspuljen.  
 
- Frederikssund gymnastikforening 
har ikke fået tid til deres gymna-
stikopvisning i marts 2017. For-
eningen har klaget til kommunen og 
afventer svar. Idrætsrådet kan evt 
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inddrages i sagen. 
 
- Annelise har været til møde i 
Slangerup i forbindelse med samar-
bejde mellem skole og foreninger. 3 
foreninger var indkaldt. Tanken er 
at idrætten skal indgå som en del af 
undervisningen fra det kommende 
skoleår. 

 


