
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 12. juni 2019 kl. 17.15 

Værløse Golfklub 

 
Deltagere 
Mogens Bruun MB Mødeleder 
Torben Stensdal TS 
Erik Rasmussen ER 
Claus Haakanson CH 
Gert Mortensen GM 
Lotte Petersen LP 
Kim Christensen KC Referent 
 
Afbud 
Lars Svendsen  LS 
Annette Ohm  AO 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Opfølgning på seneste referat  
3. Siden sidst (kort orientering) 

a. FOU v/MB 
b. Skoleområdet – inkl. talentklassen v/AO (sendt via mail) 

4. Planlægning af det kommende år – væsentlige temaer: 
a. Medlemsaktiviteter med fokus på frivillighed *) 

5. Kommende møder: Møder efter sommerferien (forslag): 27/8, 8/10, 5/12  
6. Evt.  
 
*) 
Der er endelig kommet en opsamling fra seminaret om frivillighed, som vi aftalte kunne danne basis for en drøftelse af hvad vi i FIR mener, 
at vi skal have fokus på i den sammenhæng. Skal vi have et medlemsmøde i september/oktober om dette emne, og hvad skal indholdet 
være? Skal emnet også være i fokus, når vi planlægger Nytårskur? 

 
Beslutningsreferat 
Ad. 1 og 2 
Godkendt, intet at tilføje. 
 
Ad. 3.a 
MB orienterede om seneste møde i FOU. 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til besparelser ved at omlægge visse 
dele af driften af kommunale anlæg til foreningsdrift. Målet er at finde besparelser i år 1 på 0,5 
mio.kr. og i år 2 på 1,0 mio. kr. Planen er at MB og LS vil gå dybt ind i dette arbejde. 
 
Emnet gav anledning til flere kommentarer vedrørende bl.a. private anlæg contra kommunale anlæg, 
om det er rimeligt at frivillige skal påtage sig ”vicevært” opgaver, om der foreligger priser på driften 
af de enkelte anlæg, og om deltagerne fra FIR repræsenterer FIR eller FOU. 
 
MB/TS konstaterede, at repræsentationen gælder FIR, og at uanset hvordan vi anskuer situationen 
skal der findes besparelser. Endvidere at processen kører nu, hvorfor det haster med input. På den 
baggrund blev det aftalt at flytte det planlagte bestyrelsesmøde den 27/8 til 12/8 med dette ene 
punkt på agendaen. 



 

 
Herefter orienterede MB om: 

 Værløse Pink Devils er godkendt som folkeoplysende forening 

 Der uddeles talentpriser 14/6, kl. 17:00. Alle er velkomne 

 Der er igangsat et arbejde med henblik på at definere hvilke foreninger, der hører til i hvilke 
samråd 

 Fremdriften i arbejdet med Idrætspolitik. FIR kan ikke godkende i den nuværende form 

 Sæson for fordeling af lokaler 

 Idrætsmøde i Aalborg 29/8 

 Tilskud på 2 x 20 tkr. til Værløse Gym og Airwave Paragliding 
 
Ad. 3.b. 
Infoformation modtaget fra AO: 
Idrætstalent linjen 

 Koordinator Rasmus Kalle Såby bliver erstattet af en anden. Jeg har ikke hørt hvem. Juni 
mødet er derfor udsat til efter sommerferien 

 Den nye 7. klasse har kun FCN drenge – og ca. 13 stk. Men kommunen fastholder at vi 
opretter den og håber på tilgang i løbet af året 

 Det efterspørges om FIR kan gøre mere for at motivere foreninger i at identificere talenter. 
Jeg synes, det er svært. Men hvis I kan drøfte, om det er muligt at hjælpe mere til 
rekruttering, vil det være super 

 
Forening – Skolesamarbejde 

 Puljeudvalget, der har budget på 200.000kr, har nu bevilliget aktiviteter for 97.275 kr., så det 
ser fint ud. Der er kommet lidt mere spredning på de foreninger, der søger. 

 ”Skolen i Virkeligheden” til annoncering af tilbud fra foreninger erstattes af 
”Skoletjenesten.dk”, som skolerne i forvejen bruger. Forvaltningen har hjulpet foreningerne 
med at flytte deres tilbud over. Ida har været rundt og fortælle såvel foreninger som skoler 
om det nye system. Vi overvejer, at det skal være et krav at foreninger har deres tilbud på 
hjemmesiden, hvis de skal have tilskud fra puljen. Hvad siger I til det? 

 Det store event – erstatning for markedspladsen bliver afholdt i maj 2020. Formatet bliver en 
blanding af workshops med erfaringer og præsentationer fra foreninger 

 
Ad. 4. 
Det blev aftalt, at der skal gøres mere for at forklare medlemsforeningerne, hvad FIR generelt 
arbejder med og hvilke resultater, der er skabt. Endvidere at få fastlagt en kommunikationsstrategi. 
 
I første omgang drøftedes at afholde et møde for alle bestyrelsesmedlemmer, hvor vi orienterer om 
arbejdet i FIR, ligesom der indhentes input til hvilke områder foreningerne ønsker at prioritere. Det 
blev drøftet at invitere til et stormøde i efteråret, hvor vi også inviterer en foredragsholder til at give 
inspiration. Aktion: LP. Efterfølgende kan der udarbejdes en egentlig kommunikationsstrategi. 
Punktet konkluderes på næste møde. 
 
Ad. 5. 
Bestyrelsesmødet 27/8 flyttes til 12/8 (Farum). 
 
Ad. 6. 
Intet. 
 
Ref. /KC 


