Referat, Frederikssund Idrætsråd
Tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 19.00-21.30, hos Henrik Kyvsgaard, Marbæk-parken 17, 4050 Skibby
Deltagere:
Annelise Hansen
Lis Lunn
Henrik Kyvsgaard
Jesper Wittenburg afbud

Jan Andersen afbud
Søren Højlyng afbud
John Lauersen
Kristian Moberg afbud

Anne-Lise Andersen
Kurt Larsen
Stefan Valbjørn afbud

Referent: .....Kurt Larsen....................

Ordstyrer:..........................

Dagsorden:
Godkendelse:
Nr.
Emne
Godkendelse af referat fra for1.

Ansvar
Formanden

Referat
OK

rige møder

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat)
Emne
Ansvar
Referat
1.

Orientering fra arbejdet i Folkeoplysningsudvalget

Kristian M. Annelise
H. Jan Andersen,
Lis Lunn
Henrik Kyvsgaard

AH.: Der har været rigtigt meget.
Ny folkeoplysningslov:
Der har været møde i arbejdsgruppen. Idrætsrådet
(AnneLise og Jan), Aftenskolerne, Handicap, kultur og Spejder gennemgik oplæg og rettet det til,
har været på dagsorden i dag.
Kommer herefter i offentlig høring, og der er debatmøde 25-10 på Åbjergskolen. Rådet skriver til
klubberne og opfordre til at svarer.
Budget forslag 2012-2015 er sendt i høring, frist
for svar er 28-9. På folkeoplysningsområdet er der
forslag om besparelse på 200.000 kr.
Kriteriet for folkeoplysningsudvalgets priser, rådet har fremsendt forslag.
leder- og træner akademi:
Manglende tilslutning, kun 15, der prøves igen, fokusere mere på lederdelen. Prisen sættes ned til
1400 kr, der skulle gerne være mindst 22 tilmeldte, og op til 40. Evnt tilskud fra rådet.
Tilskud til Grevinde Danner – spejdere.:I forbindelse med indgåelse af lejeaftale i nabobygning
har FOU. anbefalet overfor KFI, at der ydes tilskud
på 7,700 (inden for eksisterende ramme) til lokaletilskud.
Lokaletilskud: Henrik har været til møde, har afventet svar fra forvaltningens jurist, men det gav
samme svar, skal til møde igen i morgen.
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2.

Orientering fra Kultur,- Fritid og Idrætsudvalget (KFI)

Jesper Wittenburg
Henrik,
Annelise H, Lis

Jesper havde sendt kommentarer fra mødet.

Sag 117 – brydeklubbens projekt
Jeg efterlyste en samlet oversigt over de kendte
ansøgninger (ORI-fodbold, brydeklubben, sejlklubben,….) så KFI-udvalget har mulighed for at prioritere, da flere af projekterne kommer til at løbe
henover flere år. Udgangen på diskussionen blev
at alle støttede at sagen blev udsat og vi så fik en
samlet oversigt over alle kendte idrætsanlægsprojekter – formentlig kommer dette på mødet 29.
november.
Sag 118 – Slangerup speedway.
Ansøgning om opvaskemaskine afvist (afstemning
viste 3-3)
Sag 119 – Dalby IF
Ansøgning om bander imødekommet

Reviderede samarbejdsaftale godkendt i KFI.
Budget forslag 2012-2015 er sendt i høring, frist
for svar er 28-9. På folkeoplysningsområdet er der
forslag om besparelse på 200.000 kr.
Frivillig fredag, d.13.september. Kommunen har
ingen ressourcer, derfor intet sket.
Brev fra Slangerup Svømmeklub, ang mere vandtid, og tvungen affaldsordning. AH besvarer brevet.
Idrætsfacilitetspuljen. AH har lavet en liste over
indkommende ansøgninger.
3.

Sundheds dialogforum

Lis Lunn

Intet nyt.

4.

Orientering om Idrætsrådets
økonomi: saldo på kontoen

Anne-Lise
A.

Saldo: 57.760 kr. 52 betalende klubber, 6 i restance.

Sager til behandling:

1.

Emne
Behandling af sag: Event
om frivillighed.
Bevilling på 42.000 kr. fra
Socialministeriet.

Ansvar
?

2.

Visioner og fremtidige
planer
Hvor skal vi hen?

Jan Andersen,
Kirsten og Jesper

3.

Fordeling af udendørsanlæg

John og Søren

Beslutning
Kirsten og Jan ønsker ikke at være tovholder.
Stefan og Lis indgår i arbejdet.
Sagen stoppes, AnneLise får sagsnummer fra Kirsten og skriver til ministeriet.
Inden rådet går ind i nye/tilsvarende projekter,
skal det først undersøges om der er ressourcer til
det.
De to arbejdsgrupper Visioner-fremtidige planer
og punkt 2 i to doo listen slås sammen, John kontakter Jan og aftaler et fælles møde i forbindelse
med mødet d. 24. oktober.
Resten af gruppen orienteres via mail.
Endeligt koordinerende møde d.13. oktober i byrådssalen kl 16.00
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Ansvarlig;
Formanden

4.

Kommende punkter:
Aktivitetsplan – ”to do liste” - oplistede emner der
skal tages op på et senere
tidspunkt.

5.

Idrætsfaciliteter – hvad er status?
1) Frederikssund Roklub
Renovering af bådebro
2) Renovering af grusbane i Dalby
3) ORI-fodbold, bold- og materialerum
4) Uafklarede sager - liste

alle

6.

Mødeplan
Tirsdag 22. november, hvor?

alle

2012: medlemsmøde
representantskabsmøde

7.

1, Kirsten opdaterer,
Spørgsmål: Kan rådet få en fælles E-mail adr, således at alle kan se indkommende mail, og ikke
kun Annelise, det kan være en fordel når der er ferie.
Det samme med en fælles aktivitets kalender for
alle idrætsforeninger og kommunen, således at
man ikke lægger to arrangementer samtidigt.
2, Omtalt i punkt 2.
3, Lis er i gang med Kåre.
4, Er klar til udsendelse sammen med indkaldelsen
til repræsentantskabsmøde 2012
5, intet nyt.
6, Oplæg til ny folkeoplysningslov sendes til medlemmer i høring, også ikke medlemmer.
7, KFI, over hele kommunen, Slangerup har måske allerede fast weekend hvert år.
Pkt. 1, 2 og 3 er behandlet på KFI-udvalges møder
16/8 2011 og 6/9 - tilskud bevilget

Hos AnneLise Jægerspris.
Når vi har mødekalender for de politiske møder,
fastlægges datoen.

Eventuelt:
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