
Halsnæs Idrætsråd 
 

Referat 
 

Møde torsdag d. 12. august 2010 kl. 19 
i HI huset, Krudtværksalléen 8 D, Frederiksværk 

 
Tilstede: Per Perschke (PP), Pelle Dresler (PD), Leo Hartvigsen (LH), Lars Larsen (LL)(ankom 

kl. ca. 19.40), Conny Appelquist (CA), Henrik Tolstrup (HT), Marianne Bek Jensen 
(MBJ), Kristen Trap (KT) 

 
Fraværende: Maya Viksjø og Egon Neregaard uden mødepligt. Erik Eriksen (har ikke fået nogen 

invitation ved en fejl) og Flemming Christensen ? 
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet fra mødet d. 17. juni skrevet af Henrik Tolstrup blev godkendt. 

 
2. Nyt fra formanden 

Mail fra Henrik Caspersen vedr. Puljemidler – fritidspasordning. Rundsendt pr. mail 
af PP d. 8. august. Det blev besluttet at KT henvender sig til kommunen og tilbyder at 
vi gerne vil deltage i et udvalg. 
 
Vi afventer oplysning om aktivitetstilskud fra kommunen. Antal medlemmer i alt og 
antal under 25 år. 
 
Der er indkaldt til møde med/om Hundested Sports Ride klub torsdag d. 19. aug. kl. 
16. LH repræsenterer Idrætsrådet og giver selv besked om sin deltagelse. 
Vi har d. 3. juli 2010 modtaget orientering fra Maya, om det hun har fremsendt til 
Helle Lunderød, Steen Thomsen og Helge Friis, ang. HUR. 

 
3. Økonomi 

LH udleverede balance og oplyste at 3 foreninger stadig skylder kontingent for 2010. 
 

4. Nyt fra Kulturelt Samråd 
Udgår 

 
5. Underudvalg 

KT efterlyser vedtægterne i word 
 

6. Formands/foreningsmøde 
Toruplund d. 16. august hvor vi bliver ca. 35 deltager incl. Henrik Caspersen. 
 
Ønske om tætter kommunikation med politikerne og forvaltningen 
LH uddelte kopi af hans forslag til brev til fremsendelse. Brevet blev gennemlæst og 
der fremkom få ændringer som LH udfører og fremsender nyt udkast før fremsendelse 
til politikerne og forvaltningen. 
 
 



Formands/foreningsmødet blev planlagt og PP fremsender dagsorden til deltagerne. 
Vi mødes kl. 17 for de sidste foreberedelser. Arrangementet starter kl. 17.30 og slutter 
kl. 22. 
 

7. Åben for tilføjelser 
Udgår 

 
8. Åben for tilføjelser 

Udgår 
 

9. Eventuelt 
Intet 
 
 

Næste møde bliver mandag d. 23. august 2010 kl. 19 i HI huset 
 
 
 

 
 
 
 
 


