
FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD 

WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK 

      Dagsorden, Frederikssund Idrætsråd   
 

Tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00-21.30, hos Anne-Lise Andersen, Vænget 11, 3630 Jægerspris  

 

Deltagere: 
Annelise Hansen  Jan Andersen - afbud Anne-Lise Andersen  

Lis Lunn Søren Højlyng  Kurt Larsen  

Henrik Kyvsgaard  John Lauersen  - afbud Stefan Valbjørn                         

Jesper Wittenburg Kristian Moberg - afbud 

 

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

 

Dagsorden: 
 

Godkendelse: 

Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde 

Formanden ok 

 

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat) 

 Emne Ansvar Referat 

1.  Orientering fra arbejdet i Folke-

oplysningsudvalget (FOU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

lokaletilskud 

Kristian M. Annelise H. 

Jan Andersen, 

Lis Lunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Kyvsgaard 

Ny folkeoplysningslov = folkeoplys-

ningspolitik: Der har været gennem-

ført en offentlig høring, og debatmøde, 

svar skal vurderes i udvalget. 

Sammensætning af udvalget blev dis-

kuteret.  

AH orinterer Jan inden næste møde. 

Budget 2012-2015 :Pulje til tilskud til 

foreninger, sættes ned med 200.000. 

Der er stadig lidt ubrugte midler som 

skal fordeles. 

leder- og træner akademi : starter op 

til januar, man kan ikke få tilskud fra 

kommunen, men man kan søge hos 

idrætsrådet. 

Status, omkring dårlig formulering i 

tilskudsregler. Sagen stoppes.  

2.  Orientering fra Kultur,- Fritid 

og Idrætsudvalget (KFI) 
Jesper Wittenburg 

 

 Der var ikke noget om idræt, sen-

der mail rundt med en orintering om 

resten. 

3.  Sundheds dialogforum 

 
Lis Lunn 

 

Har intet hørt, Lis undersøger status. 

4.  Orientering om Idrætsrådets 

økonomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2011 

- medlemmer i restance 

Anne-Lise A. 58759kr på kontoen, 56 klubber har 

betalt, 3 mangler. 

Tilskud til lederkursus, 700kr, max 2 

fra en forening.  

 

 

 

 

 

 

 



FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD 

WWW.FREDERIKSSUND-IDRAETSRAAD.DK 

 

Sager til behandling: 

 Emne Ansvar Beslutning 

1.  Visioner og fremtidige planer  

Hvor skal vi hen? 

 

Medlemsmøde – synliggørelse af 

rådets arbejde 

Hvad kan vi gøre for at få flere for-

eninger som medlemmer?  

(målsætning) 

Jan Andersen, 

og Jesper 

 

Lis, John og Kurt 

Jesper indkalder til forberedende mø-

de i december. Hvor de to punkter for-

beredes. 

Der indkaldes til medlemsmøde 31-1-
2012, samtidigt med valg til folkeop-

lysningen. 

Lis booker skolen.  

 

2.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

John og Søren Der har været møde, enighed om for-

deling, klubber meget flexible. 

3.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Lis, Kirsten og Jan Sidste frist er d.15.December 

Brugerråd.:  

Slangerup, John og Kurt 

Frederikssund, Lis og Stefan 

Jægerspris, Jan og Lene 

Skibby, Henrik og Henrik F.  

4.  Kommende punkter: 

Aktivitetsplan – ”to do 

liste” - oplistede emner 

der skal tages op på et 

senere tidspunkt.  
 

Idrætsrådets hjemmeside. 

Kalender idrætsaktiviteter. 

Fælles mail. 

Revision af vedtægter. 

Bingo tv  

 

Ny folkeoplysningslov Folkeop-

lysningspolitik, brugerinddragel-

se, valg til § 35 stk. 2 udvalg 

(folkeoplysningsudvalg,  

Forslag til afholdelse af fælles 

foreningsdag for kultur-, social- 

og sundhedsområdet 

Forskellige dead-lines sættes på siden. 

Udestående. 

Har ikke hørt fra John.. 

Er klar. 

Stefan har fået en indgangsvinkel, og 

går videre. 

 

 

 

Med på næste medlemsmøde 

 

 

Udestående. 

5.  Idrætsfaciliteter – hvad er sta-

tus?  

 

- Uafklarede sager - liste  

 

alle 7 ansøgninger : Rådet kan i princippet 

godkende alle ansøgninger, men vil 

ikke sætte rækkefølge på.  

Hvad vil politikkerne med idrætten.   

6.  Mødeplan - forslag 

 

2012: medlemsmøde 

          repræsentantskabsmøde 

 

alle 10-1-2012, hos Stefan. 

31-1-2012, medlemsmøde Lis undersøger skolen 

6-2-2012 

6-3-2012 

27-3-2012,  rep. Møde.  

 

7.  Eventuelt: 

 

 

 Stefan, problemer med sponsor rekla-

mer på skolen. 

Det er samme regler som i hallerne. 

27-2, prisuddeling.  sted. Slangerup. 

 


