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Det første år som Halsnæs Idrætsråd er mest gået med få etableret os i kommunen. Vi skiftede, som 
forhåbentlig alle ved, navn på sidste års repræsentantskabsmøde, hvor også vores vedtægter undergik 
en revidering. 
 
Allerede d.2.februar blev der afholdt Idrættens Dag i Hundested Hallen med ca. 600 deltagere. 
Kommunens Lederpris gik til Leo Hartvigsen - Firmaidræt Frederiksværk for hans mangeårige 
lederarbejde både lokalt og på landsplan. Lokalbankens Ungdomslederpriser gik til Mads Weibel - 
Hundested HK og til Jesper Andersen – Taifu karate Frederiksværk. Frederiksværk-Hundested Idrætsråds 
Initiativpris gik til Lisbeth og Tommy Vinter – Hundested HK. FHI`s Idrættens Dags udvalg og lokale 
Hundested foreninger stod for det store og flotte arrangement. 
Hædringen for 2008 bliver i Frederiksværk Hallen den 28.februar 2009. Desværre er der alt for mange 
foreninger, der skal rykkes for indstillinger af hold til Hædringen. Hvis foreningerne ikke ønsker, at deres 
hold skal hædres, kan man bare meddele det til vores Idrættens Dags udvalg – men er det ikke synd for 
specielt børne- og ungdomsholdene?   
 
Vi har i løbet af året haft sendt spørgeskemaer ud til samtlige medlemsforeninger for derved at skaffe os 
et overblik over foreningslivets behov og ønsker. Vi har som opfølgning på spørgeskemaerne indbudt og 
afholdt en del møder med foreningerne. Af forskellige årsager har det desværre ikke lykkedes os at 
afholde møder med alle foreninger. En af årsagerne har været forkerte oplysninger i vores 
medlemskartotek. Mange foreninger glemmer desværre at meddele, når der skiftes ud i bestyrelsen, 
hvilket giver en del problemer, når meddelelser havner forkert og ikke når frem til den/de relevante 
personer. 
Idrætsrådet har fået egen hjemmeside, hvor alle medlemsforeningerne er oplistet med de data, vi er 
bekendt med. Hvis der er fejl, mangler eller ændringer, håber vi, at foreningerne vil meddele dette til os. 
Indtil nu har det været vores kasserer, som har styret kartoteket, som ligger til grund for oplysningerne 
på hjemmesiden. Siden vil løbende blive udbygget med referater, skemaer og andet relevant materiale. 
 
Der er desværre 2 af vores medlemsforeninger, der er ophørt. Frederiksværk uni-cykel klub (”Funi”) 
kunne ikke få de, efter deres mening, rette træningsfaciliteter og valgte derfor at lukke. Desværre blev 
Idrætsrådet først orienteret efter lukningen. Økonomien var årsagen til, at Ølsted Billard klub måtte 
lukke, fordi klubben ikke kunne få lokaletilskud, da alle medlemmerne var over 25 år. 
Heldigvis er der også foreninger, som holder i mange år. Idrætsrådet har i det forgangne år deltaget ved 
2 jubilæer. Frederiksværk Bordtennisklub kunne fejre 40 års jubilæum den 23.august og den 24.oktober 
kunne Frederiksværk Badmintonklub fejre deres 75 års jubilæum. 
Vi håber, at vi i det kommende år kan få en oftere og tættere dialog med vores medlemsforeninger, så vi 
fremover er endnu bedre rustet til at løse de opgaver, vi står over for. 
 
Vi har været med til at stifte Idrætsråd Region Hovedstaden (IRH), et råd der er stiftet på initiativ af 
Københavns Amts Idrætsråd (KAI). På det stiftende møde blev Halsnæs Idrætsråds formand valgt til 
suppleant. Vi har som medlem af IRH kunnet udsende en kursusfolder til vores egne medlemsforeninger 
med en masse gratis kurser. Det er også muligt at leje KAI`s hoppe- og legeudstyr til meget rimelige 
priser. 
 



Vi har støttet oprettelsen af Idrættens Nationalpark Netværk (INN), som har til opgave at sikre idrættens 
pladser og dermed indflydelse i det kommende Nationalpark Råd. INN har som vision at fremtidssikre 
idrættens udvikling og muligheder for aktiviteter i ”Kongernes Nordsjælland”. INN har fået politisk, 
administrativ og økonomisk støtte fra DFIF, DGI og DIF. 
Idrætsrådet har godkendt en ny samarbejdsaftale med Halsnæs Kommune. Samarbejdsaftalen løber fra 
den 1. januar 2009 til den 31. december 2012. Når den endelige godkendelse fra Kommunen foreligger, 
vil aftalen blive lagt ud på vores hjemmeside. 
 
Der har været holdt 2 dialogmøder med Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme samt repræsentanter for 
den kommunale administration. Ved begge møder har vi konstateret, at kommunen har lavvande i 
kassen. Der er ikke blevet skåret ned på driften af idræts- området, men der er ikke penge til udbygning 
af faciliteter. Møderne har altid været holdt i en god og positiv tone, og vi har mødt stor forståelse for de 
ting, vi har fremlagt. Desværre har kommunens økonomiske situation gjort, at der ikke er økonomi til at 
realisere en udbygningsplan. Det er imidlertid vigtigt, at Udvalget og Idrætsrådet stadig holder en tæt 
kontakt via dialogmøderne og den løbende dialog med idrætskonsulenten. Ifølge vores samarbejdsaftale 
med kommunen er formålet med møderne at afstemme de gensidige forventninger, at følge op på tiltag 
og aftaler samt at udveksle synspunkter og problemstillinger. Desuden at vi orienterer hinanden om 
finansielle behov samt drøfter forslag til fremtidige budgetbehandlinger. 
Der har også været talt om udarbejdelse af en idrætspolitik - det har der faktisk været talt om siden 
2006- men nu skal vi også i gang og med forventet færdigt resultat i 2010. 
I sommeren 2007 fremsendte Idrætsrådet til det daværende Kultur- og Fritidsudvalg en uprioriteret 
gennemgang af de områder, der som minimum, skulle medtages i den kommende udbygningsplan på 
idrætsområdet. Samme år fremlagde vi på et dialogmøde en del visioner for vores område, så der har og 
er da fra vores side fremlagt et grundlag for den kommende Idrætspolitik.  
Der er næppe tvivl om, at en idrætspolitik vil være et godt arbejdsredskab, men mangel på en 
idrætspolitik begrunder ikke en form for handlingslammelse, ligesom det heller ikke giver en bedre 
økonomi på området. 
 
Vi vil takke medlemsforeningerne, idrætskonsulent Henrik Caspersen og resten af Staben for Kultur og 
Fritid samt Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme for et godt samarbejde med håb om, at det kan 
fortsætte og udbygges til gavn for idrætten i Halsnæs Kommune. 
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