
Fredensborg Idrætsråd 
 

 

 

Repræsentantskabsmøde i idrætsrådet, referat fra torsdag d 24/5 

       

  

1. Valg af dirigent og referent, 

Henrik Palling Dirigent, Lars Jespersen referent 

Indkaldt i tide og er dermed lovligt varsel og der kan afholdelses repræsentantskabsmøde 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Fredensborg Regler har aldrig dækket 100% har højst været på ca. 80%. 

Der er kun blevet skåret til tilskud siden 2008 og er nu på ca. 42% når alt er blevet beregnet. Årligt 

er der i snit blevet beskåret 3% point hen over er de seneste 10 år. 

Tekniske tilkaldevagt er blevet vendt i idrætsrådet. Medlemmer spørger til om der kan gøres mere, 

omkring at vagten ikke kender situationen i de står. Information om at den tekniske tilkaldevagt 

ikke fungere skal gerne gives videre til idrætsrådet der vil gå videre med det. 

Fredensborg aktiver, lokale regulativ, regler om brug af bl.a. haller i bl.a. ferie og hvem råder over 

hallen hvornår.  

3. Godkendelse af regnskab. 

 Regnskabet er godkendt 

 

4. Indkomne forslag. 

Ingen forslag 

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

Der kunne evt. bruges de 32000 kr der er på kontoen til en fest for unge trænere og leder i 

kommunen eller flere relevante foredrag til gav på tværs af foreningerne. 

Der er kun forslag og ønsker indtil videre, der ønskes gerne andre forslag. 

Forslag om workshop omkring ændringer og moderniseringer af Fredensborg reglerne. 

 

6. Valg af bestyrelse. På valg er formand og tre medlemmer. 

Lars la Cour. 

Egon Erlandsen. 

Jørgen Holm. 

Erik Østergaard. 

 

Ekstraordinært skal vælges medlem, i stedet for Mogens Mortensen som er udtrådt. 

Alle 4 er genvalgt, ikke valgt nogen medlemmer i stedet for Mogens, der forsøges at finde et nyt 

medlem gerne med en søsports/vandsports området. 

    

7. Valg af to suppleanter. Henrik Palling og Anders Thorup. 

Ønsker genvalg og får det!  

8. Valg af to revisorer. Julie Tanderup og Johanne Koudal. 

Ønsker genvalg og får det! 



9. Valg af revisor suppleant. Ulla Poulsen. 

Anders K 

 

10. Eventuelt 

Fremtidens skoler om budget på 1 mill. over de næste 12 år, ingen dialog omkring evt. tilskud til 

idrætsklubberne i denne forbindelse. 

Ejerskabet af haller og lign. Der bruges af skoler. Skolerne ”ejer” haller og faciliteter med ene 

råderet og kan overtage tider fra idrætsklubber med kort varsel. 

Idrætsråd skal gå videre med at søge indflydelse på at klubber også har ligeværdige adgang til 

faciliteter sammen med skolerne. 

Kunne evt. være en brugergruppe der styre regler om faciliteterne, såsom åbningstider og økonomi. 

Og ikke at det kun er skolelederen der styrer faciliteterne. 

Regler bliver ikke overholdt af forvaltningen. Der burde allerede være regler for styring af 

faciliteterne, men de bliver ikke overholdt. 

 

Idrætsfaciliter og budget fra kommunen side og prioriteringen om disse, idrætsråd har givet deres 

høringssvar vedr. budget seminar afholdt april. 

Bl.a. at holde fast i gymnastikkens hus i år 2019. 

 


