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Frederikssund Idrætsråd    
CVR-nr: 38575090 

 
Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 6. september 2018, kl. 19.00-21.30, 

Frederikssund IK, Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund 
 
Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 
Annelise Hansen, afbud  Helge Larsen  Flemming Schwicker,  
Lis Lunn, afbud Søren Højlyng  Kirsten Jensen , afbud 
Henrik Kyvsgaard Lars Møller,   Michael Stehr 
Kenneth Jensen, afbud Michael Tøgersen, afbud                 Janne + Flemming(Suppl)   
 
Referent: Søren...............................   Mødeleder:.Lars........................... 
 
 
Dagsorden: 
 

Nr. Emne Ansvar Referat 
1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendt 
Nr. Emne Ansvar Referat 
2. Præsentation af Frederikssund IK Jacob Levin 

 
Idrætsrådet blev præsenteret for en 
interessant historie, hvor Jacob med 
udgangspunkt i FIK´s 120 års jubi-
læum fortalte om en velfungerende 
klub. Klubben har en stor styrke i at 
skaffe frivillige til de mange opga-
ver. Største udfordring er den mang-
lende vedligeholdelse af baner og 
udenomsarealer. 
 

Nr. Emne Ansvar Referat 
3. Den gode historie Bestyrelsen Talenttræningen i Slangerup træk-

ker spillere fra andre klubber som 
får tilbudt en træning deres egen 
klub ikke kan tilbyde. 
Buernes dag trak mange besøgende 
til og også nye medlemmer. Der er 
ikke plads til flere skytter nu. 
Slangerup badminton har været ude 
med 3000 flyers for at promovere 
klubben i kommunen. 
 

Nr. Emne Ansvar Referat 
4. Orientering fra arbejde i folkeop-

lysningsudvalget 
Søren/Lis Ansøgning fra to spejdergrupper om 

lokaletilskud til renovering. Et til-
skud der bør lokeres til spejder- og 
idrætsfacilitetspuljen. Lokaletil-
skudsregler behandles på næste mø-
de. Ekstraordinært møde i udvalget 
torsdag d. 13. september. To nye 
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foreninger godkendt. 
Nr. Emne Ansvar Referat 
5. Orientering om Idrætsrådets øko-

nomi: saldo på kontoen 
- medlemmer, betalt 2017/2018 
 

Lis 
 

Intet nyt.  

Nr. Emne Ansvar Referat 
6. Reklamer i haller og idrætsanlæg Michael S. Møde i SIK om et muligt koncept 

for reklamer i haller og idrætsanlæg. 
Med udgangspunkt i regelsæt fra 
2010 arbejder klubberne i SIK på at 
skabe rammer for opsætning af re-
klamer. Administrationen anbefaler 
egnede steder og størrelser. Tanken 
er at det færdige koncept skal ud-
bredes til hele kommunen. 

Nr. Emne Ansvar  
7. Kommunale anerkendelser – tyde-

lige retningslinjer. Talentudvik-
ling/Elite 

Michael S. Regelsættet omkring anerkendelser 
bør præciseres så det fremgår at 
modtagere skal have vundet SM, 
DM osv i den bedste række. Søren 
bringer ønsket med til folkeoplys-
ningsudvalget. 
 

Nr. Emne Ansvar Referat 
8. Forberedelse af dialogmøde med 

Fritids og kulturudvalget den 13. 
september kl. 17:00 

Henrik/Lars 
 

Dialogmøde: reklamer i haller, ved-
ligeholdelse af udendørsarealer, 
budget 2019, talentpuljen, idrætsfa-
cilitetspuljen. De udskudte anlægs-
arbejder og puljer skal prioriteres i 
forbindelse med budget 2019 af by-
rådet. Lars, Henrik, Annelise og Sø-
ren deltager i mødet. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
9. Kommende opgaver Bestyrelsen Dialogmøde, bestyrelsesmøde d. 9. 

oktober i Slangerup. Høringssvar 
om budget 2019. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
10. Synlighed Bestyrelsen Idrætsrådet har fået to henvendelser 

fra foreninger der ønsker rådets op-
bakning. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
11. Eventuelt Alle Næste møde torsdag d. 15. novem-

ber kl. 19.00 
Næste møde skal blandt andet inde-
holde planer til næste årsmøde her-
under nye medlemmer til bestyrel-
sen. 

 


