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      Referat, Frederikssund Idrætsråd   
 

 

Tirsdag den 24. april 2012, kl. 19.30-22.00, i Jørlunde Skytteforenings lokale, 

 Rappendamsvej 6, Jørlunde, 3550 Slangerup  

 

Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 

Annelise Hansen  Jan Andersen afbud  Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng  Ken Riishede  

Henrik Kyvsgaard  Ann Handberg gik 20.30 Stefan Valbjørn                         

Jesper Wittenburg ankom 21.15 Kristian Moberg 

 

Referent: ..Søren Højlyng..........................     Ordstyrer:. Annelise Hansen ......................... 

 
 

Godkendelse: 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Konstituering 

Valg af næstformand 

Valg af sekretær 

Formanden  

Lis valgt til næstformand 

Søren til sekretær 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

 

Kristian M. 

Annelise H.  

 

Nyt udvalg - første møde 25.04.12 

Formand gennemgår dagsorden. Efter-

lyser udvalgets holdning til valg af 

næstformand: vi opfordrer Annelise til 

at stille op. 

- økonomi 

Økonomi: aktivitets- og lokaletilskud 

er sendt ud. 

-leder- og træner akademi 

Leder- og trænerakademi fungerer fint. 

Stor opbakning. Meget brugbart for 

foreningerne. 

- lokaletilskud 

Jørlunde skytteforening har fået frata-

get tilskuddet til alarm og tilsyn. De 

danske skytteforeningers advokat ser 

på sagen. Kristian M. tager det op med 

Conni i forvaltningen. 

 

2.  Orientering fra Kultur,- Fritid og 

Idrætsudvalget (KFI) 

 

 

Formanden refererer-

skrivelse fra Jesper 

Wittenburg 

Idrætskonferencen 

planlægges til no-

vember 2012. Bruge-

runderøgelse om fri-

tidstilbud i Frederiks-

sund kommune. 2 sto-

re projekter arbejdes 

 Dialog møder 2012 

12/6 og 4/9  

Formanden refererer fra det allerede 

afholdte dialogmøde i marts. Bruger-

panelundersøgelsen er nu tilgængelig 

på kommunens hjemmeside under or-

ganisation. Her kan man deltage i un-

dersøgelsen. Ideer fra denne undersø-

gelse tages op på idrætskonferencen til 

efteråret.  

Idrætskonference 2012 i juni eller 
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der videre på: en ud-

videlse af sejlklubben 

samt et kampsports-

center. Der skal også 

findes 4 nye fodbold-

baner til ORI der mi-

ster baner i forbindel-

se med salg af Oppe 

Sundby skole. 

 

okt./nov. 

Konferencen skal dreje sig om visioner 

på fritidsområdet. Kommunen ønsker 

at etablere en foreningsdag i kommu-

nen. Konferencen bliver afholdt i ok-

tober/november. 

3.  Sundheds dialogforum 

 
Lis Lunn 

 

Intet nyt. Formanden beslutter at slette 

dette punkt fra dagsordenen indtil vi-

dere. 

4.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2012 

Anne-Lise A. 56.100 er kassebeholdningen.  

48 medlemsforeninger. 

13 foreninger skal rykkes for betaling. 

Stefan tager telefonisk kontakt til de 

foreninger der ikke har betalt. 

 

Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Visioner og fremtidige planer  

Hvor skal vi hen? 

 

Hvad kan vi gøre for at få flere for-

eninger som medlemmer?  

(målsætning) 

Jan A. og Jesper 

Lis og Kurt 

Strategi oplæg sendt 07.02.11 

- PR. folder og handlingsplan 

-Nedsættelse af  arbejdsgrupper 2-3 

fra FIR. Allan fra brydeklubben og 

Ann fra volley i Frederikssund. Henrik 

og Søren fra Skibbyområdet og Kenn 

fra Slangerup. Indkaldelse til møde 

tirsdag d. 29. maj. Formanden følger 

op.   

 

 

 

2.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Formanden 

Søren 

Opdatering – webmaster (evt Søren 

overtager) 

Fælles mail: firfrederiks-

sund@gmail.com 

Adgangskode: raadetifrederikssund 

3.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

John og Søren 

Kenn træder ind i stedet 

for John 

Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 

Anlægsoversigt – Idrætsanalyse, del 2 

4.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Lis, Stefan, Henrik, 

Kurt og Jan 

Foreslår at Ann træder. 

Beslutning på et senere 

tidspunkt. 

Fordeling af lokaler 2012-2013, god-

kendt 

 

Lokaleoversigt – Idrætsanalyse, del 2, 

afsnit 4, opgørelse af idrætsfaciliteter 

5.  Kommende punkter: 

Aktivitetsplan – ”to do liste” - 

oplistede emner der skal tages 

op på et senere tidspunkt.  
 

Ansvarlig; 

Formanden foreslår en 

teambuildingdag. En 

lørdag? Annelise kom-

mer med et udspil på 

næste møde. 

FIR mail: firfrederiks-

sund@gmail.com  

 

 

 

6.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager - liste  

 

alle 7 ansøgninger behandlet på KFI mødet 

den 29.11.2011 og ansøgning fra 

Femhøj Idrætsforening på ekstraordi-

nært møde den 14.12.2011 

mailto:firfrederikssund@gmail.com
mailto:firfrederikssund@gmail.com
mailto:firfrederikssund@gmail.com
mailto:firfrederikssund@gmail.com
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7.  Mødeplan: 

 

 

alle Plan KFI 

Plan FOU 

FIR: mandag d. 11. juni hos Henrik kl. 

19.00. tirsdag d. 11. September kl. 

17.00 hos Kristian M. 

Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00 i Fre-

derikssund. De resterende møder plan-

lægges efter sommerferien. 

8.  Eventuelt: 

 

 

 Repræsentantskabsmødet var meget 

ringe besøgt. Hvad skyldes det? Er det 

stedet? Der skal være noget der træk-

ker folk til. Skal indgå i fremtidige 

overvejelser. 

Stefan orienterer om et arrangement 

som ORI står for d. 15. Maj. Et stafet-

løb med 565 børn i 4. og 5. Klasse fra 

Frederikssund. 

Kristian og Annelise fortæller om et 

fint arrangement i anledning af SIK’s 

100 års jubilæum.  

Jesper mener at vi har aftalt at vores 

møder skal begynde en time før aftalt 

tid som et åbent hus møde for med-

lemmer. Beslutning om forslaget tages 

op på næste møde. 

Forretningsorden underskrives. 

 


