
FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD 

WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK 

      Referat, Frederikssund Idrætsråd   
 

 

Mandag den 11. juni 2012, kl. 19.00-21.30, hos Henrik Kyvsgaard, 

 Marbæk-parken 17, 4050 Skibby  

 

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

Annelise Hansen  Jan Andersen, ikke mødt  Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn, afbud Søren Højlyng  Ken Riishede  

Henrik Kyvsgaard  Ann Handberg  Stefan Valbjørn, ikke mødt                         

Jesper Wittenburg, afbud Kristian Moberg 

 

Referent: ............................      Ordstyrer:.......................... 

 

Dagsorden: 
 

Godkendelse: 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde 

Formanden Punkt 4: Stefan tager kontakt til for-

eninger der ikke er medlemmer. 

Godkendt med vedføjede kommen-

tar. 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

 

Kristian M. 

Annelise H.  

 

første møde 25.04.12 

Valg af næstformand: Tommy Fritzen. 

- økonomi 

Pengene på vej ud til foreningerne. Det 

ser ud som em der er et lille overskud. 

- leder- og træner akademi 

Er vel overstået. Kurset skal evalueres 

af deltagerne.  Deltagerne skal samles 

endnu en gang til efteråret. 

- aktiv fritid 

Er i fuld gang. Materialet er afle-

veret til trykkeriet. Korrekturlæs-

ning foregår netop nu. 

- fritidspas 

Det er også på vej. Der læses pt 

korrektur. 

- lokaletilskud 

Skytteklubben har fået tilskud til 

alarm. Tilskuddet er givet som et en-

gangstilskud. 

 

2.  Orientering fra Kultur,- Fritid og 

Idrætsudvalget (KFI) 

 

 

Jesper Wittenburg 

 

 

Jespers referat fra mødet er tilsendt 

på mail. 

 Dialog møder 2012 

12/6: Et væsentligt punkt på mødet 

er udbygning af idrætsfaciliteter i 

Frederikssund kommune. Det er 
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idrætsrådets forslag der skal disku-

teres. På mødet skal følgende 

punkter bringes op: ny fodboldbane 

i Skibby, beachvolleybaner i Frede-

rikssund. Desuden skal der fore-

spørges til idrætskonferencen. 4/9: 

næste dialogmøde.  
Idrætskonference 2012 i okt./nov. 

3.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2012 

Anne-Lise A. 57.850 i kassen. 55 medlemsforeninger 

har betalt. Rykker 1 er sendt ud. Ryk-

ker 2 følger snarest. 

 

 

Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Idrætsrådets visioner og fremtidige 

planer - Hvor skal vi hen? 

 

Hvad kan vi gøre for at få flere for-

eninger som medlemmer?  

(målsætning) 

Jesper, Lis, Henrik, Ann 

og Søren 

Strategi oplæg sendt 07.02.11 

Første møde i udvalget afholdt 29-05-

12. Udvalgets kommisorium er at 

komme med forslag til ny centerdan-

nelse i kommunen. Næste møde 21-08. 

Lis forsøger at finde en repræsentant 

til udvalget fra Jægerspris. 

- PR. folder og handlingsplan 

-status fra arbejdsgruppen    

 

 

 

2.  Idrætsrådets hjemmeside 

 

Formanden 

Søren 

Opdatering – webmaster 

Fælles mail: mailadressen skal også 

fremgå af vores hjemmeside. Annelise 

tager initiativ ti en overdragelse af 

hjemmesiden.  

3.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

John og Søren Brugerråd – fordeling kunstgræs- og 

grus baner 

Anlægsoversigt – Idrætsanalyse, del 2 

4.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Lis, Stefan, Henrik, 

Kurt og Jan 

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 

FIR mail: 

firfrederikssund@gmail.com  

 

teambuildingdag. En lørdag? Annelise 

kommer med et udspil på næste møde. 

Kreative forslag er velkomne. 

6.  Idrætsfaciliteter – hvad er status?  

 

- Uafklarede sager - liste  

 

alle 4 ansøgninger behandles på KFI mø-

det den 7.06.2012, heraf en ny fra 

ORI_fodbold  

Alle sager er blevet behandlet på mø-

det d. 07-06. Se tilsendte mail fra Je-

sper. 

7.  Mødeplan: 

 

 

alle Plan KFI 

Plan FOU 

tirsdag d. 11. September kl. 17.00 hos 

Kristian M. 

mailto:firfrederikssund@gmail.com
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Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00 i Fre-

derikssund. De resterende møder plan-

lægges efter sommerferien 

8.  Eventuelt: 

 

 

  

 


