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Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 20. juni 2018 kl.19:00  

i Frederiksværk Hallen.  
 

Mødeleder: Formanden 

Bilag: Erindringsliste  
Afbud fra: Michael Jørgensen, Lars Larsen (Fnug kom senere) 

 
DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden (Eventuelle tilføjelser pkt. 10) og 

referat fra sidste B-møde 

 

2. Nyt fra formanden  

Kim refererede fra dialogmødet med kommunen omkring bl.a. 

Lederakademiet, udvidelsen af Melby Idrætsforenings klubhus. 

Det bliver Kulturelt samråd der fremover kommer til at stå for 

afviklingen af Lederakademiet. Enghaveskolens ombygning blev 

også vendt. HI formidler budskabet til idrætsforeningerne som 

selv sender forslag og idéer i forbindelse med ombygningen 

direkte retur til kommunen.  

 

3. Hædring af idrætsudøver (feb. 2019?) 

Jesper (kommunen) gennemgik i store træk det materiale der var 

fremsendt. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati holder møde 

den 22. august og har bedt HI komme med en kort præsentation 

om vores tanker i denne anledning. 

 

4. Ildsjælepriserne 

Michael Jørgensen har fået navne på 4 ildsjæle og han sørger for 

resten (gravering, uddeling og annoncering) 

 

5. Kommunikation/status hjemmeside/Facebook 

Vi har Jacob der sørger for vores hjemmeside. Det går godt og 

ting kommer på rimelig hurtigt.  

 

6. Økonomi/status per d.d. 

Marianne gennemgik regnskabet i store træk. 

Der er 13 foreninger på nuværende tidspunkt der endnu ikke har 

betalt. Marianne rykker foreningerne. Vi har en fin økonomi 😊  

 

7. Nyt fra udvalgene: Folkeoplysningsudvalg - Halfordelingsudvalg 

HI Strategiudvalg og UKC. 

Kim har været til møde i Folkeoplysningssamrådet, der forvalter 

en pulje på 138.000 kr. På dette tidspunkt var der ingen 

ansøgninger, men det kom efterfølgende. Kriterierne for at søge 

er dog meget vide og ’flydende’.  

Halfordelingsudvalget: Intet nyt siden sidst. 
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HI Strategiudvalg:  

UKC (Unge og Kultur Center): Fnug siger der er gang i stedet og 

synes det er et rigtig godt projekt. 

 

8. Åben for tilføjelser 

GDPR: Marianne undersøger om vi kan benytte Conventus så HI 

bliver omfattet af en opdateret gdpr forordning. 

Michael fortalte om en folder der kan trykkes og omdeles til fx 

samtlige skoleelever. Folderen skulle kort omhandle samtlige 

foreninger der er med under HI, og kort fortælle hvad man kan 

foretage sig i de respektive foreninger. Kim sørger for at søge 

midler i samrådspuljen og Kurt og Michael kommer med et oplæg 

til selve folderen. 

 

9. Kommende og nuværende sager 

(Se erindringsliste)  

Strategi udvalg: Da der ikke har været afholdt møder i 

umindelige tider, besluttes det at nedlægge dette udvalg. 

HI fremtid: Dialogmødet i Hundested viste at der var opbakning 

til HI, så der er grobund for at fortsætte.  

Ildsjæleordning: Michael J er i gang 

Dialogmødet i oktober: 24. oktober 18.30 kom gerne med gode 

ideer 

 

10. Evaluering dialogmøde den 16. maj 2018  

Kim: Det var et fint og konstruktivt møde, god stemning. Fint 

med DGI og GDPR.  

 

11. Eventuelt 

Jesper: DGI vil gerne tilbyde spot kurser, og folkeoplysningen vil 

sikkert gerne medfinansiere. Fx facebook kurser, første hjælps 

kurser. Tanken er at kurserne kan afholdes lokalt, så vores 

instruktører ikke skal rejse efter det.  


