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Dagsorden og referat 
 

1. Valg af dirigent 
      og referent. 
- Dirigent: Jørgen Fischer, referent: Søren Højlyng. 
2. Godkendelse af repræsentanter 
- Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet. 
3. Valg af stemmetællere 
- Birthe Moberg og Peter Andersen 
4. Bestyrelsens beretning 
- Annelise Hansen læser bestyrelsens beretning. (vedhæftes) 
- Mange kommentarer drejer sig om planerne om den nye idrætsby i 

Frederikssund. Flere medlemmer efterlyser præcise informationer om 
workshops og tidspunkter for afvikling af møder. Morten Skovgaard 
foreslår at Martin Hald fra forvaltningen inddrages så idrætsrådet kan 
informere medlemmerne via rådets hjemmeside. 

- Beretningen godkendes. 
 
Indlæg om integration ved Kenneth Jensen, formand for 
folkeoplysningsudvalget. 

-    Kenneth informerer om folkeoplysningsudvalgets beslutning om at     
afsætte 100.000 kr til foreningernes arbejde med integration. Desuden er 
der afsat 30.000 kr til uddannelse. Aktiviteter for børn og unge har 1. 
prioritet, men det er også muligt at søge til voksne. Opfordrer 
foreningerne til at deltage integrationsarbejdet. 

 
5. Regnskab 
-  Anne-Lise præsenterer regnskabet (vedlægges) Regnskabet godkendes. 
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 
-  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr. Godkendes. 

Billedet kan ikke vises. Computeren har 
muligvis ikke hukommelse nok til at åbne 
billedet, eller billedet er muligvis blevet 
beskadiget. Genstart computeren, og åbn 
derefter filen igen. Hvis det røde x stadig 
vises, skal du muligvis slette billedet og 
indsætte det igen.
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7. Indkomne forslag 
-    Der er ingen indkomne forslag. 

Indlæg om arbejdet med ny idrætsvision ved Morten Skovgaard, 
formand for fritidsudvalget. 

- Orienterer om centerdannelsen hvor kommunen har været inspireret af 
idrætsrådets ideer for idrættens udvikling i byen. Området omkring 
Ådalens skole er tænkt som centrum for den nye idrætsby. 
Arkitektfirmaet Keingart er hyret til at komme med et bud på 
indretningen. Det vil munde ud i 3 forslag som skal diskuteres af alle 
parter. 
Der stilles en række spørgsmål til hvordan man kan tilgodese alle 
parter og den enkelte forening. Der kommer forslag om at skaffe store 
sponsorer i forbindelse med byggeriet, som måske kunne realisere 
flere funktioner i byggeriet til gavn for foreningerne. 
 
 

8. Valg af formand for 2 år 
- Annelise Hansen genvælges for 2 år.  
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
- Ann Hanberg, Stefan Valbjørn og Søren Højlyng genvælges. 

9. Valg af 2 suppleanter 
- Flemming Bjaler og Janne Jensen genvælges. 

10.  Valg af 1 revisor for 2 år 
- Torben Hansen genvælges 
 Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år 
- Kurt Larsen genvælges 

11.  Eventuelt 
- Morten Skovgaard opfordrer alle foreningerne til at bruge idrætsrådet 

aktivt. 
- Birthe Moberg spørger til om ikke det er muligt at få nogle mere enkle 

indberetningsskemaer til kommunen. 
- Dirigenten takker for god ro og orden. 

 
          Referant: Søren  Højlyng 

  


