Referat, Frederikssund Idrætsråd
14. februar 2012, kl. 19.00-21.30, i Slangerup Idræts- og kulturcenter, lokale ”bukken” Idrætsvej 5,
3550 Slangerup
Deltagere:
Annelise Hansen
Lis Lunn
Henrik Kyvsgaard afbud
Jesper Wittenburg

Jan Andersen afbud
Søren Højlyng
John Lauersen afbud
Kristian Moberg

Anne-Lise Andersen
Kurt Larsen
Stefan Valbjørn afbud

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

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

Dagsorden:
Godkendelse:
Nr.
Emne
Godkendelse af referat fra
1.

Ansvar
Formanden

Referat
OK

forrige møde

Meddelelser til orientering (ikke sagsbehandling eller debat)
Emne
Ansvar

Referat

1.

Orientering fra arbejdet i Folkeoplysningsudvalget (FOU)

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

- økonomi- tilskud:Aftenskolerne har
fået første rate, foreningerne behandles nu, og lokale tilskud kommer op på
næste møde.
Der er afsat 75000 til lederakademi.
- idræts- og lederpriser, samt anerkendelser : der er ikke mange instillinger men der er fundet kandidater.
Afholdes d. 27-2 i Slangerup
- godkendelse af ny forening : en nycykkelklub, SLCK
- leder- og træner akademi : kører
godt, rådet giver 13300kr i tilskud

2.

Orientering fra Kultur,- Fritid og
Idrætsudvalget (KFI)

Jesper Wittenburg

Dialog møder 2012
7/2, 12/6 og 4/9 : mødet d. 7-2 er flyt-

3.

Sundheds dialogforum

Lis Lunn

tet til d. 6-3.
Emner til dagsorden?
Sundhedsfokus på de 10-20 årige motionister. Regler for reklamer i haller
og udendørs anlæg. Idrætskonferrence
og overordnet facilitets kapasitet.
HK73 sommerfest på Bløden, problemer med andre aktører, der er indkaldt
til møde, er det noget for Stefan.
Intet nyt
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4.

Orientering om Idrætsrådets økonomi: saldo på kontoen
- medlemmer, betalt 2011
- regnskab 2011

Anne-Lise A.

1-1-2012, 59759.71kr i kassen
59 klubber + 2 nye.
Regnskab for 2011 sendt rundt for underskrift.

Sager til behandling:

Emne
1.

Ansvar

Visioner og fremtidige planer
Hvor skal vi hen?
Medlemsmøde – synliggørelse
af rådets arbejde

Jan A. og Jesper

Lis, John og Kurt
Hvad kan vi gøre for at få flere
foreninger som medlemmer?
(målsætning)

2.

Indkaldelse med forslag til vedtægtsændringer, samt regnskab
Bestyrelsens beretning

Repræsentantskabsmøde
Dato: 27.03.2012
Sted: Skibby

Valg til bestyrelsen
Valg af formand
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor

Beslutning
Referat fra fællesmøde sendes ud
til alle foreninger samme med Jespers oplæg og en indmeldelsblanket, og en opfordring til at
melde sig til arbejdsgruppen.
Emner til arbejdsgruppen fra
FIR, Søren Lis og Jesper.
Sendes ud
Indput og stikord sendes til AnneLise
Annelise modtager genvalg
På valg er Kurt, John og Søren
Kurt og John modtager ikke
genvalg
p.t. Arnt og Tanya
modtager genvalg begge to
Gæst: Grethe Olsen
Diregent Jørgen Waldorf.
Sted : Skibby hallen Hovedgaden
94. Badminton´s klublokale.kl
19.00, bestyrelsen møder ind kl
18.30.

3.

Fordeling af udendørsanlæg
(banefordelingsråd)

John og Søren

God aktivitet

4.

Fordeling af lokaler til idrætsformål
(lokalefordelingsråd)

Lis, Stefan, Henrik, Kurt og Jan

5.

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

Ansvarlig;
Formanden

6.

Idrætsfaciliteter – hvad er status?

alle

Falkenborgskolen vil bruge faciliteterne frem til kl. 17.00, idrætten mister en time, måske er det
en tendens.
Godt møde i Slangerup
FIR mail: fir@gmail.com
Søren undersøger om det er ledigt
Kirsten ændre kontaktperson hos
ONFONE
7 ansøgninger behandlet på KFI
mødet den 29.11.2011 og ansøgning fra Femhøj Idrætsforening
på ekstraordinært møde den
14.12.2011
Næste møde tirsdag d. 6-3 kl
17.30 på rådhuset, Lis melder
afbud.
100års jubilæum i Skibby, gør
rådet noget ??

- Uafklarede sager - liste

7.
8.

Mødeplan:
27.03.2012 repræsentantskabsmøde
Eventuelt:

alle
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