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Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag d. 04. april 2013 kl. 19.30 på 
Magleblikskolen Sportsvej 15 3300 Frederiksværk 
 
Fremmødt fra HI bestyrelse: Per Perschke (PP) -Kristen Trap (KT) – Conny 
Appelquist (CA) – Marianne Bek Jensen (MJ) - Leo Hartvigsen (LH) - Lars Schytt 
Larsen (LL) Henrik Tolstrup (HT) 
Derudover var der tilstede 12 stemmeberettigede (19 ialt) 
 
Formand Per Perschke bød velkommen til repræsentantskabsmødet og meddelte at 
der var afbud fra idrætskonsulent Henrik Caspersen samt formanden for Kultur- 
fritid og nærdemokrati Helle Lunderød. Derefter gik PP over til første punkt på 
dagsordenen Valg af dirigent   
 
  

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Christian Brolle. Da der ikke var andre forslag blev 
Christian Brolle valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at 
repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og derfor beslutningsdygtigt. Der 
var ingen modsigelser mod dette fra salen. 

 
2. Godkendelse af delegerede 

Dirigenten sikrede sig at de fremmødte var stemmeberettigede. 
 

3. Valg af stemmetællere 
De to af dirigenten udpegede stemmetællere blev godkendt af forsamlingen 
   

4. Bestyrelsens beretning 
2012 blev desværre ikke et år, der adskilte sig specielt for idrætslivet i 
Halsnæs Kommune. Halsnæs Idrætsråd (HI) kan se tilbage på et roligt år rent 
idrætsligt. 
Idrættens Dag blev afholdt i Frederiksværk Hallen den 25. februar 2012. 
Indstillet til hædring var 278 juniorer, 79 seniorer samt 59 ledere - i alt 416 
personer, der blev hædret for præstationer udført i 2011. Udover de hædrede 
var der 263 indbudte og betalende deltagere, så der i alt var 679 personer til 
denne idrættens festdag. 
Halsnæs Kommunes Lederpris blev overrakt af Borgmester Helge Friis til Per 
Perschke for hans mere end 30 år lange og engagerede arbejde for Ølsted 
Idrætsforening, Frederiksværk Sportsunion og Halsnæs Idrætsråd.  
Den første af Handelsbankens 2 ungdomslederpriser blev overrakt af 
Udvalgsformand Helle Lunderød til en rigtig ildsjæl, ,bestyrelsesmedlem 
Grane Sejr Steinaa fra Melby Micro Cross Club. 
Handelsbankens anden ungdomslederpris skulle have været overrakt til 
næstformand, træner og koordinator Jørgen Damberg Poulsen fra 
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Frederiksværk Bordtennisklub. Jørgen var desværre ikke tilstede ved 
hædringen, men han har senere modtaget prisen.  
Et stort tillykke til alle de hædrede og tak til vores ”Idrættens Dag udvalg” for 
planlægningen og afviklingen af arrangementet. Også tak til Helge Friis og 
Helle Lunderød som stod for overrækkelsen af gaver og håndtryk til samer i 
Frederiksværk Hallen den 23. februar 2013                                                    
Der har været holdt et dialogmøde med kommunen. På mødet fik vi hilst på 
den nye Skole- og Kulturchef Claus Herbert, som vi håber at få et godt 
samarbejde med.  
Der var på dialogmødet afsat ca. 50 minutter til os og BUS, og de går hurtigt, 
når dagsordenen har tre rimeligt omfattende punkter.  
1: Hvordan kan vi sammen udvikle og fastholde kultur- og fritidslivet indenfor 
de økonomiske rammer, vi har?  
2: Hvad er det, I gør, som betyder, at kultur- og fritidslivet vokser?  
3: Hvilke input har I til den videre proces i forhold til udmøntning af kultur- 
og fritidspolitikken samt folkeoplysningspolitikken? 
Det er meget relevante punkter, som vi naturligvis gerne vil debattere og 
komme med bud på, men ikke realistisk indenfor den afsatte tid, da vi også 
ønskede svar på de problemer, vi har ønsket løst i flere år. Vi tænker her 
blandt andet på åbne-/lukketider i hallerne, og hvad leveres af kommunen, 
når det er kommunen, der står for rengøringen. Vi ved godt, det er 
irriterende, at vi bliver ved at med at komme med de uløste 
opgaver/problemer. Desværre bliver problemerne ikke løst med svaret: ”Stop 
med det, vi gider ikke blive ved med at høre på de samme problemer – tænk 
fremad”. 
Selvfølgelig tænker vi også fremad. HI har tidligere, som nævnt sidste år, 
fremsendt både forslag til visioner, udbygningsplaner og en liste over 
ønskede tiltag, så vi er forberedt, da det er meget få af disse forslag og 
ønsker, der er blevet effektueret. 
HI har haft de reviderede Brugsretsaftaler til høring. I vores høringssvar 
ønskede/foreslog vi, at det blev præciseret, hvad Halsnæs Kommunes 
standarder på rengøringsområdet er, og også hvad der leveres af papir, 
sæbe, affaldsposer og andre ting, der har forbindelse med rengøringen. Det 
blev desværre ikke medtaget i de nye Brugsretsaftaler. 
  

2012 skulle have været året, hvor den snart 2 år gamle Kultur- og 
Fritidspolitik skulle have udmøntet sig i udarbejdelse af handle- og 
udbygningsplaner. HI har været klar, men som jeg skrev i sidste års 
beretning ligger bolden på kommunens banehalvdel.  
Skal vi blive lidt længere i sammenligningen med banehalvdele, må vi 
konstatere, at HI spiller (godt?) i forsvaret og på midtbanen, men når vi 
nærmer os den anden banehalvdels mål, bliver der fløjtet time- out fordi: ”Vi 
arbejder på et oplæg, som I får tilsendt, og så tager vi det lige derfra”. 
Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke er kommet længere, når der på et 
dialogmøde i 2011 blev lovet en hurtig opstart af en proces til en konkret 
udmøntning af den vedtagne idrætspolitik. Vi ville rigtig gerne have deltaget i 
denne proces, da vi mener, at der er skabt et rigtig godt grundlag for at 
komme videre i processen med den vedtagne Kultur- og fritidspolitik.   
 
Det er desværre en helt anden hverdag end den idrætten kendte før 
kommunesammenlægningen, dengang var Sportsunionerne og foreningerne 
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virkelig med i alt omkring idrætten. Det er ikke for, at vi skal hænge os i 
fortiden, men da de to Sportsunioner blev lagt sammen til et Idrætsråd, 
havde vi en forventning til den nye kommune om, at vi fortsat ville blive 
inddraget i og orienteret om (næsten) alt, hvad der sker indenfor området. 
Det kan være korte orienteringer om henvendelser til og fra foreninger, 
ændringer i adresser m.m., men forventninger har desværre samme svaghed 
som mange beregninger – de slår tit fejl.    
HI har været af den overbevisning, at vi var et organ, der varetog 
foreningernes interesser, fremførte foreningernes ønsker og problemer – og 
var med til at løse opgaverne. Men hvis vi ikke bliver orienteret om eventuelle 
henvendelser fra foreningerne, hvis disse henvender sig direkte til 
kommunen, så er det svært at følge op på sagerne. Når foreningerne så 
senere henvender sig til HI, forstår de ikke, hvorfor vi ikke er orienteret. 
Et surt opstød – ja måske, men det handler meget om de forventninger, 
foreningerne og dermed også medlemmerne af Idrætsrådet, har til et 
samarbejde omkring Idrætten i Halsnæs kommune.  
Vi er ifølge vores Samarbejdsaftale med kommunen dennes primære 
samarbejdspartner i relation til overordnede spørgsmål og opgaver. Men vi 
må desværre nok erkende, at vi af kommunen kun opfattes som et 
rådgivende organ med 2 årlige opgaver nemlig Halfordeling og Idrættens dag. 
Retfærdigvis skal det nævnes, at vi er blevet tilbudt deltagelse og har 
deltaget i en referencegruppe til udvikling af en oplevelsesportal i kommunalt 
regi. Visionen er, at portalen skal være den primære kanal til at synliggøre 
information om aktuelle kultur- idræts-, fritids- og naturtilbud i Halsnæs 
Kommune. 
Vi har desuden 2 repræsentanter i det nye Folkeoplysningssamråd, som 
afholdt sit konstituerende møde den 1. november. Det bliver i dette forum, 
der fremover vil blive behandlet ansøgninger til de puljer, der vedrører vores 
område. Det bliver spændende at se, hvad dette nye Folkeoplysningssamråd 
kommer til at betyder for idrætten i Halsnæs Kommune. 
 
Der kom desværre afslag på vores ansøgning om midler fra satspuljen til et 
udviklingsprojekt, til forebyggelse af socialt udsathed og medvirkning til en 
forbedret integration. 
Ansøgningen var foranlediget af en henvendelse fra Kommunens 
Direktionssekretariat – Strategi og Styring om deltagelse i projekter for 
borgere fra Maglehøj og Høje Tøpholm. Henvendelsen skyldtes et ønske og 
håb om, at idrætten kunne være en god medspiller omkring opstart og 
præsentation af forskellige sportslige tiltag. HI deltager selvfølgelig gerne, 
hvis det kan betyde, at flere borgere får øjnene op for betydningen af motion. 
Det betyder forhåbentlig også, at flere søger medlemskab i en af vores 
foreninger. 
HI er også blevet kontaktet af Job og Arbejdsmarked – Jobcentret, som gerne 
vil starte et samarbejde med de lokale idrætsklubber i kommunen, hvor der 
var mulighed for at få udsatte unge ind i et aktivt fritidsliv. Samarbejdet 
kunne måske åbne op for alternative indgange for de unge og dermed give 
dem nogle nye netværk. 
Jobcentret arbejder også på at få sat gang i en mentorordning, og gerne 
sammen med idrætslivet i Halsnæs Kommune. 
De to henvendelser har ført til nogle meget positive møder, som forhåbentlig 
bliver til glæde for borgerne indenfor begge områder. 
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Det er rigtig rart, at der er andre ”afdelinger” i kommunen, der ser HI og 
dermed idrætslivet som en mulig samarbejdspartner, som måske kan være 
med til at løse nogle problemer.  
HI er glad for dette samarbejde, og det falder også godt i tråd med den 
vedtagne vision for indsatsområde 3 ”Idræt og bevægelse”, som lyder: ”Vi 
udvikler kommunens rammer og samarbejdsformer med henblik på et sundt 
og aktivt liv med motion, idræt og bevægelse – både for individet og de 
sociale fællesskaber”.  
  
Et godt tiltag er også ”Sundhedsugen, sæt Halsnæs i bevægelse”, der blev 
gennemført i uge 23. Der kunne dog godt have været noget længere tid til 
planlægningen. Det er lovet, at der bliver længere tid til planlægning i 2013. 
Der har fra den etablerede idræt været nogle problemer med, hvad man 
kan/skal byde ind med. Vi mener, at der skal lægges vægt på det med at 
sætte Halsnæs i bevægelse, da det er vigtigt at få så mange som muligt ikke 
aktive til at motionere. Vi håber naturligvis på en stor og bred opbakning fra 
vores medlemsforeninger til dette arrangement. 
 
Vores hjemmeside www.halsnæsidrætsråd.dk eller 
www.halsnaesidraetsraad.dk kæmper vi stadig med at holde opdateret, men 
det har desværre ikke fungeret optimalt. Bestyrelsen er ikke særligt stolt af 
årets indsats for at forbedre hjemmesiden. Vi lover dog at arbejde for en 
stadig forbedring og opdatering. Vi vil derfor indtrængende bede vores 
medlemsforeninger om at meddele HI, når der sker ændringer i deres 
bestyrelser, eller andet der skal rettes i de oplysninger, vi har på vores 
hjemmeside. Det sker desværre for tit, at mails og breve bliver returneret, 
fordi det er en forkert adresse, vi har på foreningerne.  
 
Som nævnt sidste år er HI positiv over for en flytning af vores 
kontor/mødelokale til Frederiksværk Hallen. Flytningen sker i begyndelsen af 
2013. Vi håber dermed også at blive mere synlige og være tættere på 
aktiviteterne. 
 
Vi har som medlem af Idrætsråd Region Hovedstaden (IRH) kunnet udsende 
kursusfoldere til vores egne medlemsforeninger med tilbud om en mængde 
gratis kurser. Det er også muligt at leje Københavns Amts Idrætsråds (KAI) 
hoppe- og legeudstyr til meget rimelige priser. Vi håber, 
medlemsforeningerne benytter sig af tilbuddene.    
 
Vi vil takke medlemsforeningerne, Kulturelt Samråd, Idrætskonsulent Henrik 
Caspersen, Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati samt Skole- og 
Kulturforvaltningen for et godt samarbejde med håb om, at det kan fortsætte 
og udbygges til gavn for idrætten i Halsnæs Kommune. 
 
Dirigenten opfordrede derefter til debat omkring bestyrelsens beretning: 
HI´s anvendelse af lokaler i Frederiksværkhallen blev afklaret. Den af PP 
refererede forslag til mentorordning blev debatteret. Derudover blev det 
anbefalet at materiale omkring svage grupper bliver udsendt til foreningerne. 
Foreningerne blev opfordret til at indsende deres generalforsamlingsreferater 
til HI, så HI kunne få en større indsigt i hvad der rør sig i idrætten i Halsnæs 
kommune. 
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Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 
 

5. Godkendelse af regnskab 
Kasseren fremlagde regnskabet som blev godkendt med akklamation   

 
6. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent. 

Kasseren gennemgik budget og bemærkede at der var budgetteret med et 
underskud, fordi HI forventede at afvikle et seminar i efteråret. 
Efter en kort debat omkring seminarafvikling blev budgettet godkendt. Et 
uændret kontingent blev også vedtaget enstemmigt.   

 
7. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 
  

8. Valg af formand - lige år (Udgår) 
 

9. Valg af kasserer – Ulige år 
Leo Hartvigsen modtog ikke genvalg. Marianne Beck Jensen blev indstillet og 
valgt med akklamation. 

 
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år (Udgår) 

 
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer på ulige år 3  

       Conny Appelquist modtog ikke genvalg 
       Henrik Tolstrup modtog genvalg. 
       Henrik Tolstrup blev valgt 
       Bengt Sørensen blev indstillet og modtog valg 

               Rise Larsen blev indstillet og valgt 
                

12. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
       Lars H. Larsen og Karin Larsen blev valgt. 
 

13. Valg af 1 revisorer for 2 år 
                J. Dam Pedersen var ikke på valg 
                Klaus Jacobsen blev genvalgt for 2 år 

 
14. Valg af 1 revisorsuppleant 
            Bente Borup blev genvalgt 
 
15. Eventuelt 

       Der blev ytret ønske om at dato og personvalg blev udsendt til 
foreningerne i god tid. At eventuel dato for næste års repræsentantskabs- 
møde blev fastlagt og udmeldt umiddelbart efter dette repræsentantskabs- 
møde. Bred debat omkring idrætspolitikken i Halsnæs kommune.Der savnes 
en bedre kommunikation mellem kommune HI og foreninger. 
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde 
de havde udført i mange år, samt for fremmødet. 
 
 

CHRISTIAN BROLLE 
dirigent 


