
 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde torsdag den 24. januar 2019 kl. 17.15 

VærløseHallerne, lokale C 

 

Til stede: Mogens, Torben, Gert, Annette, Erik og Lars 

Fraværende: Kim, Claus, Dorthe 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 Dagsordenen blev godkendt 

2. Opfølgning på seneste referat  

 Intet at følge op på, ud over dagsorden nedenfor 

3. Siden sidst 

 FOU v/ Mogens 

i. Mogens orienterede fra FOU’s møde i december samt temamøde vedr. FOU’s 

sammensætning.  

ii. Arbejdsgruppen vedr facilitetsudnyttelse, der blev nedsat på baggrund af SDU 

undersøgelsen er kommet med nogle anbefalinger der omfatter et forsøg med 

kameraovervågning af faciliteters udnyttelse, samt et forsøg med at foreninger 

kan udbyde træningstid i faciliteter, som de ikke selv kan anvende fx pga en 

udekamp eller sygdom. Der var også en diskussion vedr afbureaukratisering, 

hvor foreninger med ønsker til mere enkle processer mellem forening og 

kommune, kan komme med ønsker, som så vil blive undersøgt og afprøvet. På 

temamødet om FOUs sammensætning blev det tydeæligt, at ”gruppen” 

kulturen ikke bare var kultur, men også humanitære foreninger og meget 

andet. Der skal ryddes op, og evt etableres en ekstra gruppe som supplement 

til Idræt, spejdere, voksenundervisning og kultur. Den ekstra gruppe er typisk 

foreninger, der ikke modtager tilskud, men som alene er lokalelånsberettigede.  

 Idrætskonference Kollekolle v/ Torben 

i. Torben orienterede fra Idrætskonferencen på Kollekolle, der er Idrætsråd i 

Nordsjælland, der årligt mødes og udveksler viden og erfaringer. Når der 

kommer et referat fra konferencen, sender Torben det til bestyrelsen. 

 Skoleområdet – inkl. talentklassen v/ Annette   



 

i. Annette gav en status på åben skole og på talentlinjen. De væsentligste 

elementer var: Der bliver ingen «markedsdag» i 2019. Det er overbevisningen, 

at åben skole er ved at være introduceret, så behovet ikke er der. På 

talentlinjen er der for 2019 årgangen p.t. kun fodboldspillere, og der skal 

gøren mere ud af markedsføringen, hvis det skal tiltrække nok deltagere. Der 

er lavet små film etc. Men linjen er usynlig i både kommunen og udenfor. 

4. Seminar med KFIU 

 Lars orienterede om status på dette projekt. Der er udsendt invitationer til alle 

foreninger fra forvaltningen, ligesom Lars har udsendt en medlemsmail til FIR’s 

medlemmer. Processen har ikke været god, og det faktum at den endelige invitation 

først kommer ud 2 uger før arrangementet, kan betyde at der ikke bliver stor 

deltagelse. Hovedtemaerne er fortsat Frivillighed og Idrætspolitik, hvor vi håber på at 

få nogle gode input fra deltagere, som KFIU kan bruge i deres videre arbejde med en 

idrætspolitik. Vi opfordrer idrætsforeningerne til at møde frem, og være med til at 

præge vores fælles fremtid. 

5. Vedtægter 2019 

 Lars gennemgik oplæg til redaktionelle justeringer til FIR’s vedtægter. Der var 

konstateret uklarheder fx vedr. suppleanter og deres valg, som vi gerne vil gøre mere 

tydelige. Bestyrelsen godkendte oplægget med nogle mindre justeringer. Oplægget til 

nye vedtægter bliver udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til 

Repræsentantskabsmødet.  

6. Aktiviteter 

 Nytårskur fremadrettet – hvad skal vi gøre? 

i. Der var enighed om, at vi ønsker at fastholde traditionen med en nytårskur, 

gerne med et kendt navn som indlægsholder. Et andet fast element har været 

overrækkelse af Nordea priserne, men NordeaFonden ønsker ikke længere at 

deltage i anerkendelsen af de ildsjæle, der er med til at skabe det gode liv ude 

i foreningerne. Desværre. FIR vil se, om vi på anden vis kan skaffe midler til at 

uddele at antal ildsjælepriser årligt, ved at få støtte fra fonde etc. 20219 bliver 

uden en nytårskur. Vi er engageret i det seminar vi arrangerer sammen med 

KFIU, men fremadrettet vil vi satse på et god arrangement. 

 Repræsentantskabsmøde 2019 

i. Dato: 26. marts 2019 



 

ii. Økonomi –regnskab og budget (Ansvar: Torben) Torben orienterede om, at det 

første – ikke reviderede - regnskab for 2018 ser ud til at give et underskud på 

ca. 1000 kr. Det er tilfredsstillende. 

iii. Foredragsholder: Det forventes at vi primært har fokus på selve 

repræsentantskabsmødets indhold, men vil invitere vores ”playmaker” Ida 

Poulsen til at komme og give en status på puljemidler og på Åben Skoile 

aktiviteter. 

iv. Program, sted etc. (ansvar: Lars) 

v. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Dorthe har meddelt, at hun pr. januar 2019 

udtræder af bestyrelsen pga private forhold. 1. suppleant Kim Christensen 

overtager bestyrelsesposten, og Gert ”rykker op” som 1. suppleant. På valg til 

marts er: Kasserer Torben, 2 bestyrelsesmedlemmer (Annette og Kim) samt 

suppleanten (Vakant).  

 Årshjul 2019 – 2020 

i. Kim har tidligere foreslået, at vi laver et årshjul, for at sikre, at vi får håndteret 

vores arrangementer mm. professionelt. Lars præsenterede et første oplæg, 

som bestyrelsen besluttede at arbejde videre med, på første møde efter 

Repræsentantskabsmødet. Oplægget er vedhæftet dette referat til bestyrelsen.  

7. Kommende møder:  

 Aftalte møder: 26. februar kl. 17.15 – 19.15 i Farum Arena samt Rep.mødet den 26. 

marts. Møder for resten af året aftales med den valgte bestyrelse efter Rep.mødet. 

8. Evt. 

 Lars orienterede kort om at vi har deltaget i fordeling af en pulje til etablering/ 

forbedring af faciliteter via FOU. Alle 200.000 kr blev fordelt, med ca 60% til idrætten. 

Alle tre samråd var med i fordelingsudvalget, og alle var enige i beslutningerne. En 

enkelt forening der ikke fik midler har været uenig i dette, men vi kunne ikke give alle 

det de har ønsket. Der var ønsker for ca. 350.000 kr. 

 Lars nåede ikke at orientere om, at Mogens i januar er fyldt 70 år, og Lars har tilladt 

sig på FIRs vegne at købe lidt god rødvin til Mogens i den anledning. Det sædvanlige 

princip: lidt men godt. 

 


