
Fredensborg Idrætsråd 
 

 

Repræsentantskabsmøde torsdag en 5. maj 2022 i Humlebæk Hallen 

 

 

  

Referat 
       

 

Tre idrætsklubber samt bestyrelsen var repræsenteret. 

 

1 Valg af dirigent og referent: 

 

Erik Strand blev valgt som dirigent 

Anders Kabel blev valgt som referent 

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt den 29. marts 2022. 

 

2 Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år: 

 

Formanden aflagde beretning. Se bilag. 

Handlingsplanen vil indeholde en opfølgning på de igangværende sager samt styrkelse af samspillet 

med kommunens politikere og forvaltning.  

Beretningen og forslaget til handlingsplan gav ikke anledning til kommentarer og blev taget til ef-

terretning. 

 

3 Godkendelse af årsrapport samt meddelelse af decharge: 

 

Kassereren gennemgik årsrapporten.  

Kassereren bemærkede, at Idrætsrådet ikke havde søgt om tilskud fra kommunen i 2021, hvortil 

formanden bemærkede, at tilskudsbeløbet dermed var kommet kommunens idrætsklubber til gode; 

hvor det formentlig vil gøre mere gavn.  

Årsrapporten blev herefter godkendt og bestyrelsen meddelt decharge. 

 

4 Indkomne forslag: 

 

Formanden konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemsklubberne. 

 

5 Forslag til budget: 

 

Kassereren foreslog, at budgettet for 2022 tager udgangspunkt i regnskabet for 2021. 

Forslaget til budget blev godkendt. 

 

6 Valg af bestyrelse: 

 

Lars la Cour blev genvalgt som formand for to år med applaus. 

 

Egon Erlandsen og Jette Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for to år med applaus. 

 



Repræsentantskabet konstaterede at der var mulighed for at vælge endnu et bestyrelsesmedlem for 

to år og opfordrede bestyrelsen til at finde en repræsentant fra Fredensborg-området, som kunne 

indtræde i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret med henblik på at blive valgt for ét år på førstkom-

mende repræsentantskabsmøde. 

 

7 Valg af to bestyrelsessuppleanter: 

 

Henrik Palling og Jørgen Holm blev valgt som suppleanter for ét år med applaus. 

 

8 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant: 

 

Michael Andersen og Erik Strand blev genvalgt som revisorer for ét år med applaus. 

 

Ulla Poulsen blev genvalgt som revisorsuppleant for ét år med applaus. 

 

9 Eventuelt: 

 

Repræsentantskabet opfordrede Idrætsrådet til at styrke dialogen med kommunens idrætsklubber 

om fx følgende emner: 

• Information om Idrætsrådet aktiviteter 

• Information om hvordan idrætsklubberne kan bruge Idrætsrådet 

• Overblik over idrætsklubbernes faciliteter, udviklingsbehov og samarbejdsmuligheder 

• Hjælp især til nye og små klubber om tilskudsordningerne fx et infomøde primo september 

 

Repræsentantskabet fandt ikke samspillet mellem Idrætsrådet og kommunens politikere og forvalt-

ning tilfredsstillende, men forventer at det nyvalgte Fritids- og Idrætsudvalg har ambitioner om at 

forbedre samspillet. Det blev nævnt at samspillet mellem kommune og idrætsråd fungerer langt 

bedre i Hørsholm kommune, ligesom der på den seneste idrætsrådskonference på Kollekolle blev 

præsenteret adskillige eksempler på velfungerende idrætsråd. 

 

Formanden takkede Jørgen Holm for mange års meget engageret indsats i Idrætsrådet. 

 

Dirigenten afsluttede repræsentantskabsmødet kl. 20:45. 

 

 

Referent: Anders Kabel 

 

Dirigent: Erik Strand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Bestyrelsens beretning 2021 

 



Beretning 2021-2022: 

 

Det er jo en meget kortere periode end normalt siden sidste repræsentantskabsmøde. Vi er heldigvis 

sluppet af med corona i hvert fald hvad angår restriktioner og er derfor tilbage til det normale hvor 

vi skal afholde repræsentantskabsmøde inden udgangen af maj måned. 

 

Siden sidst har der været afholdt kommunalvalg og der skete en forholdsvis stor udskiftning. I for-

bindelse med valget afholdt vi valgmøde med idræt som tema. Blandt kandidaterne mødte vi stor 

forståelse for vores ønsker, så nu står der bare tilbage at se om det også bringer noget med sig. Kort 

efter det nye byråd var samlet fremførte vi vores ønske om at Idrætsrådet skulle mødes med det 

politiske udvalg med henblik på at få lavet nogle aftaler om det videre samarbejde både hvad angår 

måde og emner. Det har imidlertid endnu ikke været muligt at få dette arrangeret, men der arbejdes 

videre med det efter aftale med formanden for udvalget. 

 

Så har vi også støttet NKK hallen i dens bestræbelser på at få udvidet halkapaciteten i Nivå i for-

bindelse med det store projekt Nivå Bymidte. Det lykkedes desværre ikke at få lavet en stor hal med 

dertil hørende muligheder for store indendørs arrangementer både sportslige og kulturelle. I stedet 

bliver der bygget en traditionel hal og problemet med kapaciteten bliver i første omgang klaret ved 

at bevare hallen ved Niverødgårdskolen som ellers stod til afvikling. Som det allersidste tilbød 

NKK at betale for at der i den nye hal blev etableret en springgrav, men det blev også afvist af 

kommunen.  

 

Det selvfølgelig altid ærgerligt ikke at møde forståelse for de muligheder og visioner der ligger i 

nogle af de store anlægsprojekter. Men vi ser frem til den lovede dialog med det politiske udvalg. 

 

Vi vil forsat arbejde på at blive mere synlige for foreningerne, så vi bliver en naturlig samarbejds-

partner for dem, når de skal have kontakt til kommunen. Men det kommer meget til at hænge sam-

men med det samarbejde, som vi håber på at få med Fritids- og Idræts udvalget. Vi vil også fortsæt-

te vores kamp for at der bliver afsat flere midler i budgettet til området især set i lyset af, at der er et 

stort anlægsprogram, som jo gerne skulle fyldes at glade idrætsudøvere. Derfor var det da også med 

stor glæde, at vi til budget 22 kunne se en opbremsning af den fortsatte udhuling. Nu skal det så 

bare også blive til en opbygning i budget 23. 


