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      Referat, Frederikssund Idrætsråd   
 

Mandag den 16. januar 2012, kl. 19.00-21.30, hos Stefan Valbjørn, Lerager 25, 3600 Frederikssund  

 

Deltagere: 
 

Annelise Hansen  Jan Andersen , Afbud Anne-Lise Andersen, Afbud  

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 Folkeop-

lysningsudvalget (FOU) 

 

 

 

Kristian M. Annelise H. 

Jan Andersen, 

Lis Lunn  

Henrik Kyvsgaard 

Referat fra sidste folkeoplysnings mø-

de udsendt tidligere. 

Udvalget er blevet mindre. 

Økonomi: alle besparelser er teknisk 

set lagt under idrætsområdet men bli-

ver fordelt. 

Der er udsendt et ekstra medlemstil-

skud til foreningerne. 

Leder- og træner akademi, er startet op 

lørdag. Der var tilsagn om 30 deltage-

re, 24 var mødt op. God aktivitet hele 

dagen. 

Der er lidt problemer med rideklubben 

JET, der er forskellige oplysninger 

omkring medlemstal. AH mailer tilba-

ge. 

2.  Orientering fra Kultur,- Fritid og 

Idrætsudvalget (KFI) 

 

 

Jesper Wittenburg 

 

 

 Dialog møder 2012- 7/2, 12/6 og 

4/9.  

Henrik og Søren vil godt deltage. 

Penge til Femhøj Klubhus, udbyg-

ning og renovering, ok. 

Kunstgræsplane til SIK og Dalby 

sat i bero, der er lavet 2 baner, og 

andre tiltag skal også tilgodeses. 

Ny idrætskonference planlægges 

forår eller efterår, skal ikke jappes 

igennem, fokus på anlæg. Måske i 

maj. 

Af lang liste med ansøgninger, bli-

ver der valgt speedway, sejlklub og 

brydning, med mest fokus på sejl-
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sport og brydning.  

3.  Sundheds dialogforum 

 
Lis Lunn 

 

Intet hørt. 

4.  Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 

- medlemmer, betalt 2011 

- regnskab 2011 

Anne-Lise A. 59509,71kr i kassen 

59 klubber betalt. + en ny. Frederiks-

sund-Frederiksværk svæveklub. 

60% af klubberne er medlem, 75% af 

aktive medlemmer. 

 

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 A. og Jesper 

 

 

 

Lis, John og Kurt 

Medlemsmøde - i 31.januar 2012 på 

Oppesundby skole kl 19.00. Bestyrel-

sen møder ind senest 18.30. 

Lis og Jesper orienterede kort omkring 

status for arbejdsgrupperne. Jesper 

kontakter Jørgen Waldorf omkring 

ordstyrer. 

Jesper kontakter Jan omkring status. 

Connie inviteres til at fortælle lidt om-

kring folkeoplysningsudvalget og valg, 

evnt Kristian. 

Rådet fortæller kort om hvem vi er og 

Jesper fortæller om fremtiden. 

Lis sørger for EDB udstyr. 

Stefan sørger for forplejning, øl og 

vand. 

Alle foreninger skal registreres, en 

stemme pr forening. 

Der skal være valg af stemmetællere. 

Rådet foreslår Annelise Hansen som 

kandidat til folkeoplysningen, og Sø-

ren som 1.suppleant. og Lis som 2. 

Annelise sender dagsorden rundt. 

 

2.  Repræsentantskabsmøde 

Dato: 27.03.2012 

Sted: 

 

Alle Søren undersøger om lokale i Skibby, 

med plads til ca. 50 personer. 

Annelise H, John, Kurt og Søren er på 

valg. 

Indkaldelse sendes ud 4 uger før, med 

dagsorden møde starter kl 19.00. 

Annelise inviterer Grete Olsen som 

gæst, Jesper kontakter Jørgen Valdorf 

omkring dirigent. 

 

3.  Fordeling af udendørsanlæg 

(banefordelingsråd) 

John og Søren Alt er i orden. 

4.  Fordeling af lokaler til idrætsformål 

 (lokalefordelingsråd) 

 

Lis, Stefan, Henrik, 

Kurt og Jan 

Fordeling af lokaler 2012-2013, status: 

Lis kontakter Kåre om en dato. 

Kurt skal til møde med Bo. 19-1 

Henrik har udkast klar 

Jægerspris, Lene kontaktes.   

 

5.  Kommende punkter: 

Aktivitetsplan – ”to do liste” - 

Ansvarlig; 

Formanden 
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oplistede emner der skal tages 

op på et senere tidspunkt.  
 

 

 

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 

7.  Mødeplan: 

31.01.2012 medlemsmøde 

06.02.2012  - ? 

27.03.2012 repræsentantskabsmøde 

 

alle Mødet 6-2, ændres måske 14-2, sted. : 

SIK. 

Måske ekstra møde d. 6-3. 

8.  Eventuelt: 

 

 

 Stefan efterlyste telefon nummer på 

bestyrelsen på hjemmesiden. 

AH fremviste en folder fra kommunen 

angående ansøgningspuljer, ser spæn-

dende ud. 

 


