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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 20. maj 2015 kl. 19.00 I 

Frederiksværk Hallen, Sportsvej 5. 3300 Frederiksværk 

 
Til stede fra bestyrelsen: Hans Jørgen Larsen (HJL) – Rise Larsen (RL) Lars Schytt 
Larsen (LSL) - Kristen Trap (KT) - Marianne Bek Jensen (MBJ) – Michael Jørgensen (MJ) 
Henrik Tolstrup (HT)  
Øvrige til stede: Suppleant  Michael Egestad (ME) 
                          Repræsentant fra kulturelt samråd: Birthe Madsen (BM) 
Afbud: Idrætskonsulent Birgitte O. Madsen(BM) 
              Suppleant Heidi Amt (HA) 
  

Mødeleder: HJL 
 

1. Godkendelse af dagsorden o g referat fra sidste B-møde  
Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser til pkt. 8:  
Lektiecafe i idrætsforeningerne(LSL)  
DGI sportskonference (MBJ) 
Ref. fra sidste møde blev godkendt. 
Udkast til forretningsorden for HI blev godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden. HJL meddelte at ildsjæleprisen var blevet overrakt til Jacob 
Larsen d. 9.maj 2015 i Hundested. I den forbindelse ville LSL skaffe et billede til 
hjemmesiden. Efter en lang debat omkring folkeskolereformen ift. idrætsforeningers 
involvering i denne blev HI enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle 
arbejde videre med planlægning af en temadag omkring emne. Tema dagen skulle 
afvikles til efteråret og skulle og skulle målrettes mod Halsnæs kommunes folke- 
skoler for at få afklaret hvilke forventninger folkeskolen havde til idrætsforeningerne. 
Arbejdsgruppen kom til at bestå af KT, MJ, MBJ og HJL. KT blev anmodet om at 
udarbejde en indbydelse til denne. Arbejdsgruppen har første møde på 
Frederiksværk skole Enghave afdelingen i Frederiksværk Skytteforenings lokaler 
d.11. juni 2015 kl. 1915.   

 
3. Nyt fra Idrætskonsulenten: I.a.b. da BM ikke var til stede. HT meddelte at han 

skulle til møde med BM omkring Multisport d. 11/6 2015. KT manglede regelsæt for 
ildsjæleordningen, for at ordningen kunne blive kommunikeret ud til medlemsfor- 
eningerne via hjemmeside og direkte på mail ud til foreningerne. HJL ville kontakte 
BM for at materialet omkring ordningen for videreformidling til KT. 

 
4. Kommunikation: KT meddelte, at han havde fået opdateret en del af hjemmesiden, 

men der var stadig områder der skulle rettes. Havde været i kontakt med ”Horsleben 
Com” som ønskede den tidligere aftale med HI lavet om til en 12 måneders aftale. 
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Referater for 2015 var lagt ind på hjemmesiden. Alle referater fra HI bestyrelsesmø- 
der skal fremsendes til Sundheds og kulturudvalget.  
Da der var tvivl om domæne rettighederne til HI hjemmeside, skulle MBJ og KT få 
afklaret problemet. MJ meddelte at det gamle domæne var flyttet fra den tidligere 
formand over til HJL.     

 
5. Økonomi: MBJ meddelte, at der var ca. 50 % af medlemsforeningerne som havde 

indbetalt kontingent .  
KT meddelte at han havde gennemgået kommunens hjemmeside og havde ikke 
kunnet finde noget omkring Aktivitetstilskud?. HT ville kontakte den ansvarlige på 
området for at få afklaret problemet. Når afklaringen foreligger, skal HI foreningerne 
orienteres via mail.  
KT eftersøgte en medlemsliste for at kunne opdaterer HI hjemmeside med faktuelle 
data. MBJ ville sende medlemslisten asap. 

 
6. Nyt for Kulturelt Samråd (KS): BM orienterede om KS virke siden sidst. 

BM orienterede bl.a. omkring ”kulturgynge” projektet.      
 

7. Nyt fra udvalgene:  
Folkeoplysningsudvalget: HJL meddelte, at der ikke var noget siden sidst. MBJ 
efterlyste oplysninger omkring materiale og udviklingspuljen. 
Hal – fordelingsudvalget: Nyt bookingsystem vil blive indført fra august 2015.Der vil 
blive indført briksystem. 
Ungdomsskoleudvalget: HT orienterede omkring udvalgets planer om at udbygge et 
kulturcenter hvor de unge kunne få indblik i de forskellige områder inden for kultur.   
 

8. Åben for tilføjelser:  
a. Lektielæsning i cafe i idrætsforeningerne. LSL berettede om en ordning hvor 

Læreren mødte op i idrætsforeningen og gennemførte lektielæsning 
cafevirksomhed før, under og efter træning. HI var enige om at det kunne være 
en model for samarbejde mellem skole og idrætsforening. 

b. DGI sportskonference: MBJ orienterede om deltagelse i en DGI konference, hvor 
mange idrætsforeninger og skolefolk var mødt op, men ingen politikere eller 
skoleledere havde deltaget ?    

 
9. Kommende og nuværende sager 

Manglende afklaring på Frederiksværk Bueskytteforenings tilholdssted blev 
debatteret endnu engang. ME orienterede om den manglende afklaring og at sagen 
nu vil blive fremført fra foreningen direkte over for Sundhed og kultur udvalget.  

           Agility i Frederiksværk udflytning fra kommunen. Iab 
   

10. Kommende møder. De næste HI møder vil blive afholdt d. 24. juni – d. 27.august -    
23.september – 21.oktober 2015. Alle i  Frederiksværk Hallen kl. 1900.     

 
11. Eventuelt  KT meddelte at der ikke var kommet nogen tilbagemelding fra 

Frederiksværk skoles ledelse omkring problemstillinger på Enghave afdelingen 
mellem afdelingen og Frederiksværk Skytteforening. 
HJL takkede for god ro orden 

 
 

Referent : KT. 
 


