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Frederikssund Idrætsråd    
 

Referat af 
bestyrelsesmøde mandag den 23. februar 2015, 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, afbud  Anne-Lise Andersen  
Lis Lunn, afbud Søren Højlyng,  Kirsten Jensen  
Henrik Kyvsgaard Ann Hanberg, afbud  Stefan Valbjørn, afbud   
Jesper Wittenburg, Morten Skovgaard  
 
Referent: .Søren.............................   Ordstyrer:. Annelise......................... 
 
Dagsorden: 
 
Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 
1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 
 
 

Søren.  
 

- økonomi 
Forvaltningens udspil er at Med-
lems- og aktivitetstilskud forbliver 
uændret i 2015. Udvalget beslutter 
på mødet i marts. 
- Tema om hvordan man får ud-

satte unge engageret i for-
eningslivet. Fredensborg 
kommune har udviklet en for-
billedlig model. 

- Folkeoplysningsudvalget vil 
forsøge at indarbejde dele af 
Fredensborgmodellen i fritids-
passet.  

- fordeling af lokaler til idræts-
formål 

- Lokalefordeling 2015 besluttes 
i folkeoplysningsudvalget i 
marts. Diskussion om at 
iværksætte en undersøgelse af 
kapacitetsbenyttelse af haller 
og sale. 

 
2.  Orientering fra Fritidsudvalget 

(FRI) 
 (tidligere Kultur, - Fritid og  
Idrætsudvalget (KFI) 
 

Morten Skovgaard 
m.fl. 
 

- Kunstgræsbaner, Dalby IF, der øn-
skes løsninger indenfor de beløb der 
er afsat. 
Processen er fortsat i gang. Som det 
ser ud nu vil der blive anlagt en ny 
kunstgræsbane med det budget der er 
afsat. 

- Frederikssund OAKS og ORI Atletik 
og motion, fælles klubhus. 
Klubhuset bliver så dyrt at det bliver 
en budgetsag. Oaks har udmeldt at 
de godt kan bruge lokaler på skolen 



FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD 
FIRFREDERIKSSUND@GMAIL.COM 

WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK 

som alternativ. Der skal være nogle 
videre drøftelser. 

- Fjordlandets Rideklub – ny ridebane. 
Den skal anlægges på privat jord, 
men det kan kommunen ikke gå ind 
i. 

- Udformning af nyt kampsportscenter 
i Vinge. 
Der har været afholdt et møde med 
kampsportsklubberne, som har bi-
draget meget konstruktivt til projek-
tet.  
 
Der arbejdes fortsat med at færdig-
gøre den nye fritidspolitik. 
 
Der bliver afsat midler til at under-
søge muligheden for at etablere et 
havnebad. 

 
3.  Orientering om samarbejde mellem 

skole og forening i forbindelse med 
folkeskolereformen 

Morten, Annelise, 
Henrik, Lis 

- DGI, DIF modeller til inspiration  
 
- Fælles ramme for idræt og bevægel-
se. Møde mellem kommunen og for-
eningerne. 
- Idrætsaktivitetspuljen, uforbrugte 

midler fra puljen skal kunne overfø-
res til 2015? 
Punktet er ikke længere aktuelt, da 
puljen ikke længere eksisterer. 

 
4.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2015 
 

Anne-Lise A. Opkrævning sendt til 62 medlemsfor-
eninger og til 5 foreninger i restance. 
Der er 86.800 kr i kassebeholdningen. 
Idrætsrådet har jubilæum i år. Arran-
gement? Skal idrætsrådet indstifte en 
årlig pris. 
 

5.  Dialogmøde Annelise Indkaldelse til dialogmøde onsdag d. 4. 
marts kl. 18.00. Annelise og Henrik 
deltager. Forslag til dagsorden: loka-
lekapacitetsundersøgelsen og elitepoli-
tikken samt evaluering af det sidste 
møde. 

 
Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 
1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 
 
 

Jesper, Lis, Henrik, 
Ann, Søren og Helge 
 
 
 

- Ideer til centerplaner fremlagt på 
årsmødet. 
 Helge har samlet klubberne til møde 
afholdt i Møllegårdshallen d. 10-12-
2014. Der er nedsat et udvalg der 
kommer med et konkret udspil. En af 
ideerne er en ny hal i forbindelse med 
Møllegårdshallen. Nyt møde onsdag d. 
21. januar 
- status: Jægerspris er i gang med at 
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færdiggøre et projekt ”Hornsherred fri-
tidscenter.”   

2.  Idrætsrådets arbejde på sigt  
 
Årsmøde 2015 

- Sted: Frederikssund 
- Dato: 2. marts 
- Valg til bestyrelsen 
- Andet 
-  

Annelise m.fl. 
 

Årsmødet:  
Sted: Kulturhuset Elværket 
Dato: mandag d. 2. marts.  kl. 19.00. 
Bestyrelsen mødes kl. 18.00 
 
Valg til bestyrelsen: på valg er kasse-
reren, Helge, Lis, Henrik og Kirsten. 
Desuden skal der findes 2 suppleanter. 
 
Alle er villige til genvalg. Der arbej-
des på at finde suppleanter.  
 
Janne Lock Møller, Fredensborg 
kommunen er inviteret, men har des-
værre meldt afbud. Vil meget gerne 
komme på et andet tidspunkt.  
 
Valgprocedure som sidste år. 
Jørgen Walldorf har sagt ja til at være 
dirigent. 
Kirsten står for forplejning dvs. kaf-
fe/te og vand og småkager/frugt. 
 
Annelise stopper som formand i 2016. 
Hvem skal være afløser? Meget gerne 
en person der kan træde ind ved det 
kommende årsmøde. 
 
Indholdspunkter til mødet: 
Samarbejde mellem skole og for-
eningsliv. (Janne/Ole Finn) 
Inddragelse af udsatte unge (Annelise) 
Opfølgning på speciel olympic games. 
(Jesper) 
 

3.  Idrætspolitisk Strategi 
 
Fritidspolitik 

alle Skal fornyes – drøftet på Dialogmødet 
3.september 2013 – adm. Anmodes om 
at udarbejde opsamling, til politisk be-
handling primo 2014 – gældende i 5 år 
- Fritidspolitik og idrætspolitisk 

strategi forventes udfærdiget i to 
selvstændige papirer 

- Møde med kommunen fredag den 
12.december 2014, kl. 14.00 – 
16.00 

- Kommunen arbejder videre med et 
forslag som præsenteres på et nyt 
møde i løbet af foråret. 

4.  Fordeling af udendørsanlæg 
(banefordelingsråd) 

Ann og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 
grus baner 
 

5.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 
 (lokalefordelingsråd) 
 

Frederikssund: Ann og 
Lis, suppleant Stefan,  
 
Slangerup: Henrik Fal-
kenberg og Kirsten,  

Fordeling af lokaler 2015-2016 
- procedure lokalefordeling - lokale-
fordelingsråd – foreninger –
folkeoplysningsudvalg. 
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Jægerspris Helge og 
Lene Lyberg, 
 
Skibby Henrik K og 
Henrik Forsberg 

Ansøgning via bookingsystemet EG 
On Kultur & Fritid 
Frist: 15/01-2015  
28/1-13/2: Tovholderne bearbejder 
indkomne ansøgninger 
14/2-20/2: Møde i halfordelingsrådene 
23/2-5/3: Høringsrunde, offentliggø-
relse af forslag til lokalefordeling 
6/3: Tovholderne lægger sidste hånd 
på lokalefordelingen 
18/3 Folkeoplysningsudvalget træffer 
beslutning om lokalefordelingen 
 

6.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  
 
- Uafklarede sager   
 

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

men der er udfordringer omkring 
lysanlæg. Naboklager betyder at 
sagen genovervejes – afventer lo-
kalplan – udsat til 2015. 

- Her er der fortsatte drøftelser. Et 
møde meget snart skal bringe af-
klaring. 

Kampsportsfaciliteter (BK-Viking 
m.fl.) – 2015. Udsat til 2017 
Sejlsportscenter 
- fremadrettet juniorsejlsportscenter. 
Processen er gået i gang. På budget i 
2015. Udsat til 2016. 
Skibby IK ekstra fodboldbane 
Intet nyt. 
SOIF kunstgræsbane Slangerup, 
 – meromkostninger grundet miljøkrav  
  Banen er endnu ikke klar. Der spilles 
midlertidigt på græs.  

Den nye kunstgræsbane er ved at væ-
re færdig. 

Dalby IF, multibane, kunstgræsbane 
- processen kører – meromkostninger 
grundet miljøkrav. 
Dalby IF, Pannabane 
- intet nyt. 
Kignæshallen - retablering efter 
stormfloden. indvielse d. 1. november 
2014 og igen efter brand. 
ORI-atletik og motion, opdatering af 
atletik stadion.  
 - Har fået bevilget højdespringsma-

dras, nyt slagger og markeringsmær-
ker til løbediscipliner 

Slangerup Petanque Club, nye baner  
- Kan få penge til anlæg af to baner. 

De skal først søge om byggetilladel-
se. Er afsluttet   

7.  Indvielse af ny bro 
”Frederikssund broen” 
 

alle Der kom mange spændende forslag på 
banen. 
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8.  Spil bingo via TV – Fjord TV  
= kulturel glæde (giver penge til 
idrætten) 
 

Stefan Ide fra samarbejdende idrætsforenin-
ger i Aalborg (kabel-tv).  
- muligt med TV4 
- afventer beskrivelse 
behandles som et enten-eller punkt.  
Punktet udgår. 

9.  Mødeplan: 2015 
 Næste møde forslag? 
  
 

alle  

10.  Eventuelt: 
 
 

 Orientering fra formanden: 
Ansøgninger som endnu ikke er be-
handlet i kommunen. 
Bliv frivillig ved Aprilfestival 
Sommerferieaktiviteter uge 27-32 er 
udsendt til alle foreninger. 
 

  


