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 Beslutningsreferat fra HI- bestyrelsesmøde onsdag d. 11. 

marts 2015 kl. 19.00  

i Frederiksværk Hallen, Sportsvej 5. 3300 Frederiksværk 

 
Til stede: Hans Jørgen Larsen (HJL) – Rise Larsen (RL) – Henrik Tolstrup (HT) – Lars Schytt Larsen 
(LSL)- Kristen Trap (KJ)- Marianne Bek Jensen (MBJ)- Idrætskonsulent Birgitte O. Madsen(BM) 

Fraværende: Lars Larsen (LL)  

 
Mødeleder: HJL    

 
DAGSORDEN 

 

 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde. Ref. fra sidste møde blev godkendt  

 

2.Åben for tilføjelser 
Frederiksværk Bueskytteforenings tilholdssted. Frederiksværk Bueskytteforening havde fået 

tildelt et areal ved Vinderød skole i 2014, hvor de har flyttet deres udendørs aktiviteter ud og 
med en brugsaftale fra kommunen etableret sig. Ifm. kommunens salg af Vinderød skole er 

arealet som kommunen har tildelt Bueskytteforeningen blevet solgt med uden som minimum 
en forhåndsorientering af foreningen. BM havde efter møde med foreningen aftalt, at de selv 

skulle følge op på sagen via den nye ejer og eventuelt få en fortsat aftale om brugsretten. 
Pt. Ingen tilbagemelding fra Bueskytteforeningen. KT følger op med en henvendelse til 

foreningen om hvor langt de er nået. 

Kommunikation ( Hjemmeside mm.) KT meddelte at der nu var adgang til hjemmesiden og 
havde kontakt med udbyderen ”Horsleben com.”. KT anmodede bestyrelsen om mandat til at 

ændre hjemmesiden redaktionelt. Bestyrelsen var enige om, at KT i samarbejde med 
Horsleben com. får opdateret hjemmesiden. 

Taifu har fået en udmeldelse som der er en klage over, da den pågældende ønsker at få 
kontingent tilbagebetalt. HI besluttede ikke at gå ind i sagen da foreningen umiddelbart har 

overholdt deres vedtægter. HJL følger op via BM for kontrol af vedtægter. 
Henvendelse fra Multisport til BM, om deltagelse i HI møder blev debatteret. 

 

3.Nyt fra formanden  
HJL nævnte at Lars Larsen ønskede at stoppe i bestyrelsen ved det kommende 

repræsentantskabsmøde d. 26/3 2015.KT kunne ikke deltage men ønskede at stille op til valg 
til bestyrelsen. 

Den ny ildsjæle ordning blev debatteret og HI blev enige om, at de udpegede ildsjæle skulle 
hædres med en gave samt blomster på dagen, samt en navneplade og blomster på Idrættens 

dag. KT i samarbejde med BM udarbejder et ”nyhedsbrev” om dette til hjemmesiden samt 
avisen.     

HJL og BM havde været til møde med Hundested Løb og Motion omkring renovering af tag på 
klubhus. Foreningen havde fået tildelt 30.000 kr til opgaven. Efter aftale med foreningen og 

BM skulle Løb og Motion sammen med fodboldklubben finde en løsning inden for den 

budgetterede ramme. 
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4. Nyt fra Idrætskonsulenten 

BM meddelte at Sundhedsugen og aktiv sommer 2015 planlægges, men gennemføres måske 
ikke. Besparelse ved aflysning 250.000 kr.. Deadline for afgørelse er d. 25/3 på 

kommunalbestyrelsesmøde. 
Idrætsanalysen afvikles planmæssigt og forventes færdig i slutningen af maj. Derefter skal der 

udarbejdes en idrætsstrategi som forventes færdig inden årsskiftet. HI bliver inddraget i 
udarbejdelsen. 

12 projekter i foreningerne omkring tilskud til renovering mm. gennemføres i år. Fire af dem er 
pilotprojekter som delvis bliver styret af foreningerne. 

Møderækken omkring de 12 projekter er startet. 

Skole+ afvikles som planlagt på Magleblikskolen. 
En ny forening har ansøgt om godkendelse ved kommunen. Er ikke færdigbehandlet 

BM orienterede om ønske om kampsportscenter 
BM orienterede om kommunens planlagte afvikling af ½ ironman. 

Ny samarbejdsaftale med HI skal forhandles i år. 
 

5.Evaluering af Idrættens dag. 
Enighed om at det var et vellykket arrangement, men akustikken var for dårlig. MBJ meddelte 

at regnskabet ikke var afsluttet. Indbydelse samt tilmeldingsblanket skal være mere 

servicevenlig og foreningerne SKAL anvende tilmeldingsblanket fremover. 
 

6.Økonomi 
Regnskab 2014 blev gennemgået af MBJ og underskrevet af HI. Budget 2015 skulle følge 

samme retningslinjer som budget 2014.MBJ udarbejder forslag til budget 2015.03.12  
 

7.Nyt for Kulturelt Samråd 
RL orienterede og meddelte at Kulturelt Samråd afholdt repræsentantskabsmøde 16/3 2015. 

 

8.Nyt fra udvalgene 
Debat omkring mødedatoer i Hal fordelingsudvalget. Ellers Iab.  

 
9.Kommende arbejdsopgaver (Erindringsliste) Udgår som punkt på dagsorden. 

Genoptages hvis erindringsliste genoplives. Sekretær i HI sikrer at erindringssager bliver 
optaget på dagsorden under ”Åben for tilføjelser”. 

 
10. Kommende møder. Iab.  

 

11.Eventuelt 
Iab. 


