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Referat fra 

 
Formands-/Debatmøde 

 
Torsdag d. 19. november kl. 19.00 

i MLI’s klubhus på Tollerupvej i Melby. 
 
 
 
Per Perschke bød velkommen til mødet og informerede om grunden til indkaldelsen af dette møde, som 
dels er et ønske fra repræsentanterne på vores repræsentantskabsmøde i marts og dels fordi 
Idrætsrådet, er indkaldt til dialogmøde med mellem Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme og Halsnæs 
Turistforening, Halsnæs Kulturelt Samråd, Halsnæs Idrætsråd samt Børne- og Ungdomsorganisationernes 
Samråd. Mødet skal finde sted d. 25. november men vi har desværre modtaget indbydelsen så sent at 
vi kun ved dette hasteindkaldt møde kan nå at få input fra foreningerne. 
 
Der blev afholdt en kort præsentationsrunde hvor hver mødedeltager præsenterede sig og oplyste om 
foreningstilhørsforhold. Følgende deltog i mødet: 
 
Formand Flemming Christensen Hundested HK, Leo Hartvigsen kasserer i Idrætsrådet og næstformand i 
Firmaidræt, Carsten Madsen næstformand i MLI, Leif Jakobsen formand i Frederiksværk Fodbold Klub, 
Kim Dagbjerg formand MLI fodbold, Hans J Larsen formand GDV Hundested Folkedanser, Henrik Tolstrup 
Idrætsrådet, Aase Neergaard kasserer Tisvilde Hegn OK, Jan Knudsen formand Frederiksværk 
Svømmeklub, Lene Thorning formand og instruktør Frederiksværk Gymnastikforening, Anni Brunslev 
formand Gymnastik Hundested, Dorte Larsen ungdomsformand Hundested Badminton, Marianne Bek 
Jensen formand og instruktør i Kregme Sogns Gymnastikforening, Flemming Johansen næstformand 
Frederiksværk Bridge Klub, Kristen Trap formand Frederiksværk Skytteforening, Thomas Lau Jensen Pr-
udvalget i Heros, Per Perschke formand Ølsted Idrætsforening og formand i Halsnæs Idrætsråd, Conny 
Appelquist sekretær Halsnæs Idrætsråd. 
 
Der er ikke udarbejdet nogen dagsorden til dette møde, men følgende emner / problemer / ønsker blev 
fremført og debatteret: 
 
Fr.værk Fodbold Klub mangler rum til materialer i Enghavehallen og Frederiksværk Hallen. Når man har 
fået tider i hallerne og udarbejdet kalender bliver der mange ændringer som kommer med kort varsel. 
Man mangler nøgler til faciliteterne. 
 
Fr.værk Gymnastik – der kommer også her mange ændringer på tider og det er med meget kort varsel. 
Hvis man skal have det hele til at fungere skal man have en næsten daglig kontakt med pedellen. 
Kommunen modarbejder ved at lave sundheds arrangementer med at instruktører ude fra, man kan godt 
bruge vores instruktører som løbende får kurser mm og det vil også kunne gøre samarbejdet bedre. 
Har bestilt nøgler ved starten af sæsonen men har endnu ikke modtaget dem. Nøglesystemet kunne 
være et brik-system. 
Mangler at give besked hvis et planlagt arrangement bliver aflyst, med det resultat at hallen står tom. 
Har lige fået opkrævet kontingent og så begynder brevene at indløbe med aflysninger af dage, det er 
pinligt over for medlemmerne. 
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Skytteklubben havde et medlem som mistede sin nøgle ved et indbrud hjemme og det kostede 
foreningen 5000 kr. for at få lagt låsene om. Havde det været et brik-system kunne man have klaret 
udgifter for under 50 kr. 
 
Ønske om elektronisk overvågning i forbindelse med alarmer. 
 
Hundested Gymnastik – Manger mulighed for opbevaring af ting og redskabet. Skolen vil ikke være med 
til at betale når redskaberne går i stykker. Redskaberne bliver ikke repareret af skolen men de skal være 
i orden hvis vi skal bruge dem og vi må derfor selv betale. Har sendt brev til Henrik Caspersen men har 
aldrig fået svar. 
 
Problemer med at man skal være ude af hallen kl. 22. Man sælger hele timers træning men når man skal 
være ude kl. 22 skal man stoppe tidligt for at nå i bad og det sociale samvær efter træningen bliver 
ødelagt. Det sociale samvær er guld værd for alle. 
 
Det kan ikke være rigtigt at man når der er kontrol på brugen af hallen, bliver straffet hvis man ikke 
udnytter den tid man har fået som man ikke har søgt. 
 
Hallen/festsalen bliver brugt til meget forskelligt som måske kunne foregå andre steder. F.eks. reparation 
og indstilling af kørestole og rollatorer, udlevering af nyt tøj til hjemmehjælperne mm. 
 
Har måske brug for tid i hallen i april og maj for sommergymnastik fra kl. 20 fordi instruktøren kun kan 
på dette tidspunkt. Det er der problemer med fordi pedellerne vil have at man starter tidligere så de kan 
lukke tidligere. 
 
Store problemer med gulvet i Storbjerg hallen som mangler en membran under gulvbelægningen for at 
kunne bruges optimalt. Ved ændring af dette vil en del lokalemangel kunne løses. 
 
Kommunen mangler en idrætspolitik. Det er Idrætsrådets pligt af fremsende et oplæg til en Idrætspolitik 
og tage førertrøjen på over for udvalg og politiker så det kan komme på plads. Herefter skal der laves en 
prioriteret handlingsplan. Man ønsker at Idrætsrådet på dialogmødet beder om lov til at fremsende en 
idrætspolitik som byrådet kan tage stilling til. 
 
Ønske om at man tænker mere i helhedsbilleder. F.eks. en hal til gymnastik med springgrav. En hal til 
badminton. 
 
Ønske om at skoler og haller kan bruget alle døgnets 24 timer. 
 
De foreninger som ligger uden for skolerne har specielle problemer (f.eks. Fr.værk Fodbold Klub og 
Heros) fordi de er i ingenmandsland fordi kommunen kører det hele som en virksomhed og alle skubber 
de ting ud som de ikke vil tage sig af. F.eks. rengøring og toiletpapir. 
 
Per Perschke oplyste at han havde deltaget i et DIF arrangement, hvor man mente at man skulle kører 
tingene hen på en wind/wind situation. Oplyse om hvad vi f.eks. gør for kommunens indbygger og at det 
vil hjælpe yderligere hvis de gør dit eller dat. 
Vi skal synliggøre vores tilbud over for kommunen. 
 
Alle har været til møde om skolesport, men ingen har hørt noget efter mødet. 
 
Foreningerne mangler information fra Idrætsrådet pr mail eller på hjemmesiden. Referaterne skal sendes 
ud pr. mail. Idrætsrådet følger op og lover forbedring. 
 
Foreningerne har ikke brug for DIF el. DGI indlæg på vores møder. Vi behøver ikke oplysning om noget 
som er opfundet og som vi bruger. Stort ønske om flere af disse formandsmøder. 
 
Svømmeklubben har over 1000 medlemmer men har ingen klubfaciliteter. Har brug for at opbygge noget 
socialt i klubben. Har alle deres ting hjemme privat, fordi de ikke har noget som er ”deres”. De har ikke 
nøgler til svømmehallen. Der mangles mulighed for styrketræning til børn under 15 år som ikke kan 
komme i centret på Skovbakken før de er 15 år. Er nød til at have træner som kan tage fri fra arbejde 
fordi de ikke har trænings tider sent på dagen. 
 
Orienteringsklubben har ikke nogen problemer med træningslokaler og nøgler. Naturen er dejlig fri og de 
har haft et dejligt aften løb onsdag under stormvejret. 
 
Hundested Badminton stillede spørgsmål til ungdomsskolen (Henrik Tolstrup) om begrundelsen for at 5 
drenge bruger f.eks. 1 ½ time i en hal med at spille fodbold, når de også er med i foreningernes timer. 
Henrik oplyste at der var problemer med nogle af de unge i Hundested området og det var et samarbejde 
med SSP for at aktiverer nogle bestemte drenge.   
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Idrættens dag – gymnastik foreningerne ønsker en måde hvor de kan komme med, selv om de ikke 
driver konkurrence sport og derfor ikke har nogle personer at indstille. 
 
Andelsbeviser i Frederiksværk Hallen. Hvad er der sket her og hvad skal der ske? Foreningerne har 
værdien stående i deres regnskab. Idrætsrådet forsøger at kontakte advokat Hessner for information. 
 
 
 
Mødet varede ca. 2 timer og Per Perschke takkede for fremmødet og lovet at indkalde til et møde i forårs 
månederne. 
 
 
Referent Conny Appelquist 
 
 
Ovenstående er d. 20. november fremsendt pr. mail til deltagerne i mødet, for kommentarer/korrektioner 
til ovenstående. 
 
Har 9. December ikke modtaget korrektioner – fremsendes til hjemmesiden 


