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Referat af bestyrelsesmøde 
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Deltagere: 
(Medlemmernes navne, skriv ”afbud” efter dem der ikke deltager, i referatet.) 

Morten Villadsen,  Flemming Schwicker, afbud Kamilla Ekkjær, afbud   

Lis Lunn,  Søren Højlyng  Kirsten Jensen  

Henrik Kyvsgaard Lars Møller  Michael Stehr 

Michael Hansen, afbud Janne Jensen, afbud                         Kenneth Jensen, afbud  

Michael Tøgersen, afbud   

 

Referent: Søren...............................   Ordstyrer:.Lars........................... 

 

 

Dagsorden: 

 
Nr. Emne Ansvar Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Lars  

Nr. Emne Ansvar Referat 

2. De gode Historier/Meddelelser Bestyrelsen Fodboldstævne i Slangerup en stor 

succes hvor klubberne i kommunen 

arbejder sammen. I år deltog 227 

hold. Kommunen er en vigtig med-

spiller i arrangementet. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

3 Nyt Fra Folkeoplysningsudval-

get 

Herunder puljeansøgninger og 

Talentarbejde. 

Søren/Lis Vores seneste møde i FOU var 21. 

maj. Her godkendte vi lokaleforde-

lingsplaner, en ansøgning fra Egedi-

vision om tilskud til international pul-

je og så har vi godkendt revision af 

folkeoplysningspolitikken. Vores næ-

ste møde er torsdag d. 19. september. 

Aktiv fritid husstandsomdeles i år. 

Det bliver til august. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

4. Nyt fra fritids- og kulturudvalget Michael T./Kenneth 

 
Kenneth har meddelt formanden at 

udvalget har lagt yderligere pres på 

for at få broåbningen til at foregå på 

begge sider. Skibby aktive har ligele-

des presset på. Lars vil tage kontakt 

til forvaltningen i forhold til mang-

lende information om de 3000 ekstra 

pladser til broløbet samt muligheden 

for at løbe over broen 3 uger før den 

officielle åbning. 

Har godkendt den nye folkeoplys-

ningspolitik. 
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5. Kommercielle samarbejdsmu-

ligheder 

Morten V. Præsenterer muligheder for hvordan 

idrætten kan generere flere midler til 

uddeling blandt foreningerne. Hvor-

dan får man de store virksomheder på 

banen? Det er måske en ide at bringe 

det op på et årsmøde for at høre hvor-

dan medlemmerne stiller sig. Måske 

skulle vi lave et kursus for medlem-

merne som Morten styrer. Konkrete 

initiativer overvejes. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

6. Møde med fritid og kultur og 

fodboldklubberne 

Lars 

 
Mødet finder sted i næste uge, hvor 

fodboldbanernes 

stand/vedligeholdelse skal diskuteres. 

Målet er at få en forventningsafstem-

ning mellem klubber og forvaltning. 

 

Nr. Emne Ansvar Referat 

7. Fremtidig fritidspolitik – proces Bestyrelsen Processen er nu skubbet til efter 

sommerferien. Lars vil rykke for en 

tidsplan. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

8. Status på Spejder og idrætsfaci-

litetspuljen samt dialog herom 

Lars Der er bevilget midler til paddletennis 

i Jægerspris og til Frederikssund 

golfklub silobyggeri.  

I forbindelse med beslutninger i fri-

tid- og kultur der vedrører idrætten vil 

vi opfordre til at FIR modtager en 

skriftlig begrundelse for de beslutnin-

ger vi har afgivet høringssvar på. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

9.

  

Dialog om artikel Artikel fra 

forening.  

Henrik K.  

 
Forvaltningen har bekræftet at penge-

ne til broindvielsen ikke kommer fra 

spejder- og idrætsfacilitetspuljen. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

10. Fremtidig Intern og Ekstern 

kommunikation. 

Bestyrelsen 

 
 Vi skal bruge noget tid på at under-

søge hvordan vi får en bedre kommu-

nikation både indadtil og overfor 

medlemmerne. Et punkt til næste mø-

de. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

11. Årsmøde 2020 – sted, indhold, 

kandidater. 

Lars 

 
 Frederikssund, Elværket. 

 
Nr. Emne Ansvar Referat 

12. Opgavefordeling – den enkeltes 

opgaver. 

Bestyrelsen Se punkt 10. Tages op på det næste 

møde. Overvej til dette møde hvilke 

opgaver du kan påtage i idrætsrådet. 

Hvilke opgaver har I nu? Hvilke op-

gaver kan I påtage jer?  Vigtigt at al-

le rådsmedlemmer er tilstede. 
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13. Ændring af lokaletilskudsregler Bestyrelsen FIR bakker ændringen op. 

 

                                                      

14. Eventuelt Bestyrelsen Næste møde: torsdag d. 12. 

september kl. 19.00 hos 

Colab, Kildealle 22, Frede-

rikssund. 

 


