
 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde torsdag den 16. maj 2019 kl. 17.15 
 

Til stede: Mogens, Lotte, Annette, Torben, Gert, Kim, Lars 

Afbud: Claus, Erik 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Opfølgning på seneste referat  
3. Siden sidst 

a. FOU v/ Mogens 
i. Driftaftaler - status 

b. Skoleområdet – inkl. talentklassen v/ Annette   
4. Forretningsorden for FIR bestyrelse 
5. Planlægning af det kommende år – væsentlige temaer: 

a. Ny politik på fritidsområdet – hvad kommer konkret? 
b. Budget 2020 og påvirkning på idrætten 
c. Kunstgræs –status (Torben vil du forberede lidt) 
d. Medlemsaktiviteter 

6. Aktiviteter 
7. Kommende møder: 12. juni i Værløse (Hallerne? Golfklubben?)  

a. Møder efter sommerferien(forslag): 27/8, 8/10, 5/12  
8. Evt.  
 
Ad 1 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Referat  fra februarmødet manglede, men fokus var meget på planlægning af Rep. mødet. Referat fra 

Rep.mødet vedlægges dette referat. 

Ad 3 FOU 

a) Mogens orienterede kort om FOU. Der var ikke de store ting, der var relevant for FIR. Dog blev 

der orienteret om, at der arbejdes videre på forhold omkring driftsaftaler med foreningerne. 

Baseret på omkostningsberegninger fra forvaltningen kan vi nu se, at der reelt ikke er så meget 

at komme efter besparelsesmæssigt. Der arbejdes videre med nye muligheder, som der vil blive 

orienteret om, når vi ved mere. 

b) Annette orienterede kort om Åben skole gruppen og talentlinjen. I relation til talentlinjen er der 

p.t. kun 13 tilmeldte til det kommende skoleår i 7. klasse. Og det er alle drenge. Det var håbet, 

at med FCN/FB satsning på pige/dame fodbold, at der ville komme nye tilmeldinger fra piger, 

men det er ikke tilfældet p.t.  I relation til Åben skole puljen på 200.000 kr er der p.t. 

ansøgninger for 100.000 kr, hvilket er fint. Der var ros til Ida P for hendes indsats som playmaker 

i den sammenhæng. 

Ad 4 Tidligere forretningsorden tiltrådt uden kommentarer 

Ad 5 Planlægning kommende år 

a) Ny politik på fritidsområder er sendt i høring. De fire samråd (FIR, KS, Spejderne og 

aftenskolerne) har sammen sendt et høringssvar. Der efterspørges at det bliver mere konkret, at 

idræt får mere fokus (det er meget kultur fokuseret lige nu), politikken må gerne forholde sig til 

elite vs bredde. P.t. kun bredde. Generelt set kunne det være en FO politik i stort set alle 

kommuner.  



 

b) Vi drøftede lidt hvad der kunne komme til at ske, men der var enighed om at afvente hvad et nyt 

folketing og en evt ny regering vil fokusere på. Så budget tages op på første møde efter 

sommerferien. 

c) Torben gav en status på kunstgræs. Der sker fortsat ikke meget i Hareskov pga nabohøring, 

miljøundersøgelser etc. Der er afsat midler i 2019 til at gennemføre undersøgelse vedr 

Stavnsholt, som aldrig fik lavet en miljøundersøgelse da den blev anlagt. Som Torben sagde: 

dengang satte Brixtofte det bare i gang, uden undersøgelser etc. Så nu er det nødvendigt, at der 

gøres korrekt. Det må forventes, at selve renoveringen kan ske i første halvår 2010, med mindre 

miljøundersøgelsen skaber støj. Det er nødvendigt at der sker noget hurtigt. Banen er i dag så 

hård at spille på, at der kommer mange skader på knæ og ankler for spillerne. 

d) Vi drøftede dels at forberede en nytårskur 2020 (januar) og dels et medlemsmøde med fokus på 

frivillighed. Det skulle i givet fald være baseret på en kombination af indholdet i den nye politik, 

og på output fra seminaret i marts om frivillighed. Lars jagter Søren Gøttsche om notatet fra 

seminaret med gruppernes forslag og ideer. Et medlemsmøde skal i givet fald være en 

hverdagsaften fx 19.30 – 21.30 for at få flest mulige med. Skal der være en ekstern 

taler/indlægsholder til mødet? Vi drøftede også om vi kunne skaffe sponsormidler til at 

genetablere et antal FIR priser som erstatning for de forsvundne Nordea priser. Lars og Kim 

lovede at prøve, om vi kan skaffe sponsorer til de enkelte priser. Måske den enkelte sponsor 

kunne have en vinkel på det fx ”kvindelig leder”, ”forening med særligt socialt fokus” eller noget 

helt tredje. 

e) Mogens orienterede om at IF Værløse projektet med renovering af den gamle hal og en 

tilbygning ud mod P-pladsen nærmer sig en løsning. Der ser ud til at være muligheder for en 

realistisk finansiering, så der er håb om at der kan komme til at ske noget. 

Ad 6 Blev reelt dækket af pkt 5. 

Ad 7 Kommende møder: 12. juni i Værløse Golfklub med spisning. Efter sommerferien: 27/8 hos HVT, 

8/10 i Farum og 5/12 (julefrokost) Stedet for julefrokosten skal aftales efterfølgende. 

Ad 8 Lars orienterede om, at der på to ekstraordinære generalforsamlinger i Farum Håndbold Forening og 

i Værløse Håndboldklub den 7. maj 2019, blev det besluttet at sammenlægge de to foreninger til én 

forening. Der er vedtaget nye vedtægter for den samlede forening, der er en videreførelse af VHK. 

Den løsning var primært af hensyn til VHK’s medlemskab i IF Værløse. Jf vedtægterne er foreningen 

hjemmehørende i VærløseHallerne og Farum Arena. 

 

Mødet sluttede 19.00 

Lars Køster Svendsen 


