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Frederikssund Idrætsråd    
CVR-nr: 38575090 

Referat af bestyrelsesmøde 

9. september 2019 kl. 19:30  

Mødelokalet ”Bukken”  

Slangerup idræts og kulturcenter 

 

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

 

Morten Villadsen(Afbud) Flemming Schwicker, afbud Kamilla Elkjær,   

Lis Lunn,  Søren Højlyng  Kirsten Jensen (Afbud) 

Henrik Kyvsgaard Lars Møller  Michael Stehr (Afbud) 

Michael Hansen,  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 CK Viking arrangerer en cykeltur 

ved broåbningen. Fra Marbæk i 

Frederikssund via den gamle bro, 

rundt om de 4 gamle rådhuse og 

over den nye bro.  

I forbindelse med broåbningen er 

der nu givet mulighed for at gå ud 

på broen fra Hornsherredsiden.  

Nr. Emne Ansvar Referat 

3 Nyt Fra Folkeoplysningsud-

valget 

Herunder puljeansøgninger og 

Talentarbejde. 

Søren/Lis Lars sender besked via idrætsrå-

dets facebookgruppe at der er mid-

ler til uddannelse i folkeoplys-

ningsudvalgets pulje. Midlerne er 

til rådighed i 2019. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

4. Orientering fra møde med sam-

rådene 

Henrik K.  

 
På mødet blev kommunens budget 

2020 præsenteret. Foreslåede be-

sparelser på folkeoplysningsområ-

det på 140.000kr. Henrik arbejder 

på et høringssvar. 

Der skal laves en genopretnings-

plan for fodboldbanerne. Der er af-

talt møder med foreningerne. 

I løbet af 2020 skal alle de anlæg 

der er sat i bero revurderes. 

Nr. Emne Ansvar Referat 
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5. Dialog om samarbejde med 

Fritids og kulturudvalget 

Lars  Lars orienterer om hvilke ønsker vi 

i idrætsrådet har til det fremtidige 

samarbejde. Lars og Jesper har af-

talt et møde.  

Nr. Emne Ansvar Referat 

6. Møde med fritid og kultur og 

fodboldklubberne - status 

Lars 

 
Vigtigt møde er afholdt. d. 2. okto-

ber er der indkaldt til et nyt møde. 

Se også punkt 4. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

7. Fremtidig fritidspolitik – pro-

ces – Hvor er vi?  

Bestyrelsen Procesplan er udsendt. Den nye fri-

tidspolitik skal vedtages i februar 

2020. Vedhæfter procesplan til re-

feratet. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

8. Status på Spejder og idrætsfa-

cilitetspuljen samt dialog her-

om 

Lars Status endnu ikke modtaget. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

9.

  

Broindvielsen - Status Bestyrelsen 

 
Arrangementsplanen gennemgås. 

Se også hjemmesiden fest over 

fjorden. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

10. Fremtidig Intern og Ekstern 

kommunikation. 

(Vi skal bruge noget tid på 

at undersøge hvordan vi får 

en bedre kommunikation 

både indadtil og overfor 

medlemmerne. ) 

Bestyrelsen 

 
Punktet gennemgås ved et senere 

møde. 

Nr. Emne Ansvar Referat 

12. Årsmøde 2020 – sted, indhold, 

kandidater Genopstil-

ler/Genopstiller ikke?  

Bestyrelsen 

 
 Årsmødet afholdes i marts 

2020.  

Nr. Emne Ansvar Referat 

11. Opgavefordeling – den enkeltes 

opgaver. 

(Overvej til dette møde hvilke 

opgaver du kan påtage i idræts-

rådet. Hvilke opgaver har I nu? 

Hvilke opgaver kan I påtage 

jer? )  

Bestyrelsen Punktet gennemgås ved et senere 

møde. 

13. Eventuelt ( Næste møde) Bestyrelsen Husk at hvis din forening 

har brug for nye faciliteter 

så søg idræts-og spejderfa-

cilitetspuljen. Ansøgnin-

gen skal ledsages af to 

indhentede tilbud og stiles 

til kultur og fritid. 

På næste møde er der fo-

kus på to punkter: 

Fremtidig intern og eks-

tern kommunikation samt 

opgavegavefordeling i ud-

valget. Se dagsorden punkt 

10 og 11. 
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Høringssvar omkring Vinge og tilskud til multibane. Henrik formulerer høringssvar. Idrætsrådet 

bakker ansøgningen op. 

 

 

 

 
                                                      

 

Næste møde: torsdag d. 

24. oktober kl. 19.00 i 

Frederikssundhallen. 

Efterfølgende møde: tirs-

dag d. 19. november kl. 

19.00 i Frederikssundhal-

len. Begge møder har sær-

ligt fokus på dagsordenens 

punkt 10 og 11. 


