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Referat - Idrætsrådet nr. 05 

 

Referat Idrætsrådsmøde den 25. oktober 
 
 
Ad 1. Michael Esmann bød velkommen 
 
Ad 2. Dagsordenen blev godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
4. De næste møder i IR blev planlagt til den 5. december og den 29. januar 
2019 
 
5. Idrætsrådet har siden sidste møde besluttet at pege på Birger Beck 
Hansen, Roklubben og Anker Blauenfeldt, senioridræt, som repræsentanter 
til arbejdsgruppen vedr. Hørsholm Kommunes ældrepolitik. 
 
6. Idrætspolitik - SFKU har godkendt administrationens tids og procesplan. 
Der er repræsentantskabsmøde i marts måned 2019. Forslag om at mødet 
kan eventuelt afholdes som et plenum møde om idrætspolitikken 
 
7. Kommuneundersøgelsen (DIF) – Bent Fabricius har sendt materiale ud 
med dagsordenen vedr. DIF undersøgelse, økonomien bliver det næste 
spadestik - tilbagemeldingen blev taget til efterretning. 
 
 
8. EM 2020 - SFKU har besluttet, at der ikke skal bruges penge på EM 
2020, da man ikke kan være sikker på at vores idrætspark bliver valgt af et 
landshold. 
    

((((Beslutning SportBeslutning SportBeslutning SportBeslutning Sport----, Fritid, Fritid, Fritid, Fritid----    og Kulturudvalget den 19og Kulturudvalget den 19og Kulturudvalget den 19og Kulturudvalget den 19----09090909----2018201820182018 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede punktet og besluttede med 

stemmerne 4 for og 1 imod (Jakob Nybo (I)), at udvalget ikke ønsker at 

allokere økonomi til projektet,  
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da der ikke er frie midler inden for egen ramme og der er for stor 

usikkerhed om, hvor vidt Hørsholm bliver valgt som vært for EM 2020.) 

 
 
9. Etablering af fan- område: kan vi (79érs) indrette forhallen med møbler 
etc.,  Idrætsrådet kan ikke acceptere hvis området udelukkende 
bliver til 79 érs, det skal være noget alle hallens brugere kan benytte. Søren 
Strand undersøger de praktiske forhold med brandmyndighederne etc.samt 
giver et svar på ansøgningen. HUI vil også gerne bidrage økonomisk hvis 
der kan findes en løsning. 
(Loungen, det store mødelokale er meget beskidt, møblerne står forkert, 
der bliver ikke ryddet op, der bliver ikke fejet) 
 
10. Drøftelse af reglerne i folkeoplysningsloven der omhandler 
procentsatsen af over 25 årige.   
 
11.  Opdeling af haltid, udkast til retningslinjer - Søren og Henriks forslag 
blev drøftet og der var følgende bemærkninger: 
(Rådhushallen - utilpassede unge fra Hillerød tirsdag formiddag)  
 

- Kunstgræs "kan" indgå i udregningen at haltid der tildeles 
klubben.  

- Er eliten en klub eller forening og skal det ændres i notatet? 
- Klubben fordeler selv tiden når de har fået tildelt tiden!!! 
- Præcedens reglerne - politisk beslutning som måske ska 

ændres!!! 
 
Forslaget rettes til og kommer på næste møde!! 
 
 
12. Bestyrelsesansvarsforsikring:  
Skal man have en sådanne - ja, det skal man!  
WWW.idraettensforsikringer  
DGI har også oplysninger om de forsikringsmæssige forhold 
 
13.  Næste møde punkt vedrørende idrætspulje - forbrug i 2017 og 2019 
samt nye forslag 
   

- Orientering vedr. Ny aftale med 
DGI.                                         

- METTE: ET AF DE KOMMENDE MØDER SKA VÆRE I 
RIDEKLUBBEN 

 

- Helle: godt i gang med alle foreninger for at få 
kampprogrammet på plads. samarbejdet med andre klubber 
fungerer fint 

 

- ANDERS: indvielse af ny træningsskøjtehallen, store glæde, 
glad for to isflader, det tager tid at kører ind. Det er fedt 

- møde den 16 oktober vedr. Fitness!"!! 
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- NIELS: havnen og vintersæson, broen er taget ind i går ved 
højvande, KDY arbejder stadig på at bygge en udvidelse, 
sponsoraftalen etc. Vandski har indgået forlig vedr. Smadret 
båd, Rungsted kyst sejlklub- havnen er i gang med at finde 
en løsning hvor de kan være. 
Ny bestyrelse som fungerer godt, ny havnemester med nye ideer, 

Anders Søderberg 
 

- HENRIK: ny aftale med DGI som fremadrettet 
administrators af Hillerød Kommune 

 

- MICHAEL: fitness - som en del af en ny trægulvshal.  
 
 
14.  
Jan spørger om hvordan man sal forholde sig til den mulighed at 
Svømmeforeningen overtager driften af svømmehallen!!! 
 
P-plads - der lige nogle gamle sten på p-pladsen - hvorfor det når alle de 
andre sten er nye! 
 
1. november møde om nyt Rådhus:  hvad med Rådhushallen vil den bestå 
 
Håndboldforbundet: banen skal være kortere så ungdomsspillere kan 
anvende banen. Det betyder at banen skal opstregen til en ny bane. 
Netadgang Idrætsparken - hvad er status - Søren 
 

 


