FREDERIKSSUND IDRÆTSRÅD
Referat af bestyrelsesmøde 10. juni 2021
Dagsorden
Dag og tid:

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00 – 21:00

Sted:

Mødelokale Frederikssund Hallen

Praktik:

Kl. 19.00 – Mødet starter
Kl. 21.00 – Mødet slutter
Byrådspolitikerne trækker sig efter punkt 5.

Deltagere:

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

Dagsorden:

1.

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

Godkendelse/tilpasning af dagsordenen
De gode historier
Nyt fra Fritids og kulturudvalget
Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
Helhedsplan for idrætsbyen
Årsmøde 2021
Medlemstilgang 2021
Opgaveløsning og samarbejde i Idrætsrådet
Kommende møder
Eventuelt

Godkendelse/tilpasning af dagsorden (Bestyrelsen)
Referat: orientering om FIK og ORI møde med to medlemmer fra idrætsrådet.
Deres ønsker behandles på næste møde og fremlægges til orientering på dette
møde.

2.

De gode historier (Bestyrelsen)
Referat: mange aktiviteter er genåbnet til stor fornøjelse for alle foreningsaktive.
Møde om helhedsplanen for idrætsbyen var en god oplevelse.

3.

Nyt fra Fritid- og Kulturudvalget (Michael Tøgersen / Kenneth Jensen)
Orientering og drøftelse
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Referat: Michael har orienteret om udvalgets beslutninger i forbindelse med sit
afbud til mødet.

4.

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget (Søren Højlyng)
Orientering og drøftelse

Referat: Sidste møde inden sommerferien blev afviklet i går d. 09-06. Der blev
disponeret over resten af udvalgets budget for 2021. Kurserne for organisationsudvikling blev tilgodeset med 200.000. Der vil blive afholdt en alternativ prisfest til
efteråret. En spejderforening og en idrætsforening vil blive belønnet med 15.000kr
til foreningen for deres særlige initiativ for at fastholde medlemmer under coronakrisen. Aktiv fritid udkommer i sin kendte udgave til august.

5.

Helhedsplan for idrætsbyen (Bestyrelsen)
Orientering og Drøftelse
Referat: Morten orienterer om indholdet af første workshop. Planen er at få opdateret helhedsplanen og set ind i hvilken vej kommunen skal gå i udviklingen af
idrætsbyen.
Årsmøde 2021 (Bestyrelsen)

6.

Orientering og Drøftelse
Referat: årsmøde d. 14. september i den ny svømmehal kl. 19.00
Indkaldelsen til årsmødet skal sendes ud til medlemmerne. Lars tjekker med forvaltningen om de vil sende ud til alle foreninger.
Særlige inspirationspunkter på mødet:
Søren Weimann fra Frederikssund esport. (Lars)
DGI om arbejdet med at skaffe nye medlemmer til foreningerne. (Kamilla)
Udvalget mødes til spisning forud for mødet.
Lars undersøger om Rikke Hedensted vil påtage sig dirigentrollen.

7.

Medlemstilgang 2021 (Bestyrelsen)
Drøftelse og beslutning
Referat: Kirsten forsøger at skaffe idrætsrådet en licens til klubmodul. Hensigten
er at implementere klubmodul umiddelbart efter årsmødet. Kamilla tager ansvar
for driften.
Lars undersøger om forvaltningen kan bidrage med en funktion i forhold til idrætsrådet.
Morten foreslår at ansætte en person til at varetage idrætsrådets interesser. Der
bør rettes henvendelse til det politiske niveau for at få afsat en ressource til at
ansætte en person i idrætsrådet i en sekretærfunktion. Ønsket er en halvtidsstilling. Morten og Kamilla laver et oplæg og sender videre til udvalget i slutningen af
juni.
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8.

Opgaveløsning og samarbejde i Idrætsrådet (Lars/Bestyrelsen)
Drøftelse
Referat:
Se punkt 7. Lars gennemgår den diskussion der har været i udvalget om at søge
facilitetspuljen. Kamillas synspunkt går på at der er for få foreninger der er opmærksomme på puljens eksistens. Ønsker at FIR bliver mere synlige. Vil gerne
bidrage som medredaktør på FIR’s facebookside. Kamilla foreslår at ansøgninger til
facilitetspuljen så vidt muligt skal behandles på fysiske møder i udvalget alternativt
virtuelt. Henrik forklarer hvordan processen med høringssvar foregår.

9.

Kommende møder (Bestyrelsen)
Drøftelse og beslutning
Referat:
Teamsmøde onsdag d. 18. august kl.17.00-18.00
Mandag d. 6. September kl. 19.00 i Skibby

10.

Eventuelt (Bestyrelsen)
Drøftelse
Referat: Lars orienterer om møde med FIK og ORI. På dette møde blev FIR orienteret om de planer fodbolden i Frederikssund har. Begge klubber ønsker ikke at
være en del af idrætsbyen, men at fastholde det tilhørsforhold de har i dag. Begge
klubber har udarbejdet en plan for en udvidelse af deres faciliteter. Planen skal
drøftes på det kommende møde i FIR.
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