FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD
Bestyrelsesmøde 23. Februar 2021
Referat
Dag og tid:

Tirsdag 23. februar 2021 kl. 19.00 – 21:00

Sted:

Mødet afholdes virtuelt – på Teams - Se link i mail med dagsorden.

Praktik:

Kl. 19.00 – Mødet starter
Kl. 21.00 – Mødet slutter

Deltagere:

Lars Møller (Mødeleder)
Henrik Kyvsgaard
Søren Højlyng (Referent)
Lis Lunn
Michael Stehr
Kirsten Jensen
Kamilla Elkjær, afbud
Morten Villadsen
Michael Tøgersen
Kenneth Jensen
Martin Hald og Jonas deltager fra forvaltningen med henblik på overvejelser om genstart af idrætsområdet.
Referat: Om mulighederne for at forlænge sæsonerne for den frivillige idræt når
restriktionerne fjernes. Der er opbakning til at foreningerne kan drive deres aktiviteter helt frem til skoleferien. Og i skoleferien vil kommunen se på mulige løsninger for at give foreningerne mulighed for at drive deres aktiviteter videre, hvis de
ønsker. Der er etableret en arbejdsgruppe der skal skabe mulighed for aktivitet i
sommerferien for alle. Fx vil idrætsbyen være åben tirsdag for svømning og andre
aktiviteter. Foreningerne indbydes til at være med. Der vil være økonomi til at
hjælpe initiativet i gang. Både SFO og klubber er inviteret til at deltage. Lars beder
om at disse aktiviteter tilbydes til alle 4 lokalområder.

Dagsorden:

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse/tilpasning af dagsordenen
Den gode historie – Hvordan hjælper vi dem på vej?
Sammensætning af idrætsrådet i fremtiden
Nyt fra Fritids og kulturudvalget
Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
Nyt lokalebookingsystem
Følgegrupper – Hvem er med i hvilke?
Årsmøde 2021
Spejder og idrætsfacilitetspuljen - status
Intern Arbejdsfordeling
Medlemstilgang 2021 – Greb/Ansvar
Kommerciel hjælp – Hvordan værdisætter vi vores foreninger
Punkter og datoer til kommende møder
Eventuelt

Godkendelse af dagsorden (Bestyrelsen)
Referat: Godkendt
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2.

Den gode historie (Lars – Bestyrelsen)
Drøftelse og beslutning af hvordan vi kan hjælpe med at synliggøre de gode historier
Referat:
Flere foreninger der tager initiativ til at køre rundt til deres medlemmer for at fortælle at de stadig er her? Kan vi dele nogle af de historier på vores facebookside?
Man kunne opfordre Martin til at disse initiativer kommer på kommunens hjemmeside.

3.

Sammensætning af idrætsrådet i fremtiden (Lars Møller)
Drøftelse og beslutning for hvordan vi arbejder videre med punktet
Referat: Lars lægger op til en diskussion om den optimale konstellation af idrætsrådet i fremtiden. Skal det være en repræsentation som vi kender nu med to politisk valgte eller skal det være et antal årlige møder med formand og næstformand
for kultur og fritid. Kenneth foreslår at dagsordenen skæres til således at de punkter der har interesse for de politisk valgte kommer først mens de punkter der har
særlig interesse for FIR kan gennemføres uden politisk repræsentation. Udvalget
beslutter at den politiske repræsentation er vigtig, og at FIR derfor bør prioritere
politikernes tid i tilrettelæggelsen af dagsordenen.

4.

Nyt fra Fritids- og kulturudvalget (Michael Tøgersen & Kenneth Jensen)
Orientering og drøftelse
Referat:
Ikke noget nyt om idrætten. Alle relevante ansøgninger kommer op på næste møde. Aktivitetscentret ved idrætsbyen står færdigt d. 15. Maj.

5.

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget (Søren Højlyng)
Orientering og drøftelse
Referat: Seneste møde i udvalget d. 2. februar. Henrik deltog på mødet.
Budget udsat til martsmødet. Lokalefordelingsregler ændres ikke i år. Paddel tennis klub i Frederikssund godkendt.

6.

Nyt fra møde med Forvaltningen om aktivitetstilskud/lokaletilskud/Anlægsprojekter (Henrik Kyvsgaard)
Orientering og Drøftelse
Referat: Henrik fortæller om nogle fejl i systemet omkring lokalefordeling som
skal rettes til.
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7.

Nyt lokalebookingsystem (Michael Stehr og Martin Hald deltager)
Orientering og Drøftelse
Referat:
En god proces med følgegruppen hvor både udbydere, forvaltning og frivillige foreninger har deltaget. Systemerne er præsenteret for følgegruppen online. Anbefalingen går på at vælge KMD’s system. Men endnu en udbyder, Globus data, skal
præsenteres inden det endelige valg skal forelægges for folkeoplysningsudvalget.
Følgegruppe: om havnebadet. Lars repræsenterer FIR

8.

Årsmøde 2021 (Bestyrelsen)
Drøftelse og beslutning om hvordan vi orienterer om udsættelsen
Referat: Udsættes

9.

Spejder og idrætsfacilitetspuljen - status
Drøftelse
Referat: Høringssvar er udarbejdet og sendt til kultur og fritid. Hvis alle penge
bliver bevilget så er restbeløbet i puljen ca 500.000kr.

10.

Intern Arbejdsfordeling
Drøftelse og belsutning
Referat: Giver bedst mening når vi kan se hinanden i øjnene igen.

11.

Medlemstilgang 2021 Greb/ansvar (Morten Villandsen)
Drøftelse og beslutning
Referat: udsættes til næste møde.

12.

Kommerciel hjælp – Hvordan værdisætter vi vores foreninger
(Morten Villadsen)
Drøftelse
Referat: udsættes til næste møde.

13.

Punkter og datoer til kommende møder (Bestyrelsen)
Drøftelse og beslutning
Referat:
Punkterne 11 og 12 udsættes til næste møde. Kom gerne med indspark til disse
punkter.
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Næste møde: Mandag d. 29. marts kl. 19.00-21.00
Torsdag d. 6.maj kl. 19.00-21.00

14.

Eventuelt (Bestyrelsen)
Drøftelse
Referat:
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