FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD
Bestyrelsesmøde 6. maj 2021
Dagsorden
Dag og tid:

Torsdag den 6. maj 2021 kl. 19.00 – 21:00

Sted:

Mødelokale Sælen, Slangerup Idræts og kulturcenter, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup

Praktik:

Kl. 17.45 – Mødet starter
Kl. 19.45 – Mødet slutter

Deltagere:

Lars Møller (Mødeleder)
Henrik Kyvsgaard
Søren Højlyng (Referent)
Lis Lunn
Michael Stehr
Kirsten Jensen
Kamilla Elkjær
Morten Villadsen, afbud
Michael Tøgersen
Kenneth Jensen, afbud

Dagsorden:

1.

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

Godkendelse/tilpasning af dagsordenen
De gode historier
Nyt fra Fritids og kulturudvalget
Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
Puljer og Mål
Nyt lokalebookingsystem
Årsmøde 2021
Intern arbejdsfordeling
Medlemstilgang 2021
Kommende møder
Eventuelt

Godkendelse/tilpasning af dagsorden (Bestyrelsen)
Referat: godkendt

2.

De gode historier (Bestyrelsen)
Referat: Lars fortæller om Slangerup badminton der har brugt udendørsfaciliteter
til at aktivere og fastholde børnene i coronatiden.
Golfklubben har haft stor succes på det seneste med aktiviteter og en stor medlemsfremgang til følge.
Frederikssund esport har også haft stor succes og medlemsfremgang.

3.

Nyt fra Fritid- og Kulturudvalget (Michael Tøgersen / Kenneth Jensen)
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Orientering og drøftelse
Referat: FN’s verdensmål er i gang med at blive implementeret i idrætten. Certificeringen er givtil Frederikssund idrætsanlæg.
En ide om at bygge et Coloseum på Slangerup speedway’s anlæg. Et stort anlæg
der både kan bruges til sport og koncerter. Sagen er under behandling.
Paddeltennis er bevilget i Skibby. Frederiksund paddelansøgning behandles som en
mulighed for etablering i idrætsbyen. Det maritime center er i gang med at lave
fondsansøgninger. Afsat 15.000 til undersøgelse af kunstgræsbane i Jægerspris.

4.

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget (Søren Højlyng)
Orientering og drøftelse

Referat: møde d. 27-04. Processen omkring kommunens nye bookingsystem blev
præsenteret. Folkeoplysningsudvalget støtter valget af KMD. Lokalefordeling godkendt. Økonomi 2021 er foreløbig afsat 100.000 til talentarbejdet og 25.000 til
initiativpuljen. Der var enighed om at afsætte midler til organisationsudvikling. Vi
træffer beslutning på mødet d. 9. Juni. Coronastøtteordninger til foreninger: der
afsættes beløb til dækning af værnemidler, til stævne-lejrture i egen kommune og
til særlige materialer. Desuden får alle foreninger et ekstra medlemstilskud på 75
kr pr medlem. Godkendelse af ny forening: Frederikssund billard klub. Lis orienterer om aktiv fritid.

5.

Puljer og Mål (Bestyrelsen)
Drøftelse og anbefaling.
Referat: Skal idræts-og spejderfacilitetspuljen bruges til forundersøgelser? Dræner de udgifter til reelle projekter? Lars foreslår at vi skriver et brev til fritids-og
kulturudvalget hvor vi stiller spørgsmål til det rimelige i at puljen kan bruges til
dette formål. Ligeledes bør det overvejes om der skal være et loft for ansøgningers
størrelse. Send stikord til Henrik. Lars og Henrik formulerer derefter brevet.

6.

Nyt lokalebookingsystem (Michael Stehr)
Orientering og Drøftelse
Referat: KMD valgt som bookingsystem.

7.

Årsmøde 2021 (Bestyrelsen)
Drøftelse og beslutning
Referat: 14. September kl. 19.00 i Frederikssund svømmehal. Ingen yderligere
drøftelse nu.

8.

Intern Arbejdsfordeling
Drøftelse og beslutning
Referat: Lægges efter årsmødet.
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9.

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

10.

Kommende møder (Bestyrelsen)
Drøftelse og beslutning
Referat: Næste møde i udvalget. Torsdag d. 10. Juni kl. 19.00 i Frederikssundhallen. Lis booker.

11.

Eventuelt (Bestyrelsen)
Drøftelse
Referat:
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