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Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.30 – 21,30 i FrederiksborgCentret 

Deltagere: Jørgen Nielsen (JN), Michael Albrechtsen (MA), Hanne Kirkegaard (HK), Vivi Wøldike 
(VW), Peder Bisgaard (PB)(deltid), Janna Rasmussen (JR), Lilian Dale Andersen (LAD) og Jørgen 
Schultz (JS) referent. 
Afbud: Poul Rohlin Nielsen 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 
 
2. Idrættens Dag er flyttet. Forslag til revideret mødeplan vedhæftes. 

JR finder det ærgerligt, at Idrættens Dag afholdes 3  måneder ind i næste år. Mødeplanen blev 
godkendt. 
 

3. Status vedrørende valgmøde 23. oktober 2017. 5 spørgsmål til partierne skal formuleres. 
Valg af ordstyrer. 
a. Invitation udsendes til alle partier i det nuværende byråd. Invitationen sendes til de enkelte 

partiers ordførere på mail. FU udarbejder/udsender invitationen og finpudser spørgsmålene. 
b. De 5 spørgsmål: 

1. Hvordan vil du undgå fremtidige generelle besparelse på idrættens område. Bl.a. er der 
sparet 1,9 mio kr i tilskudet til FrederiksborgCentret de seneste 4 år. 

2. Hvordan vil du sikre afsættelse af flere ressourcer til vedligeholdelse af kommunale 
idrætsanlæg, som i stor udstrækning er i dårlig forfatning. 

3. Hvordan vil du arbejde for at en renovering/udbygning af svømmehallen bliver fremmet. 
4. Hvordan vil du sikre, at Hillerød kommune opfylder kravene til aftalen med Team Danmark.   
5. Sidste spørgsmål relaterer sig til DIF´s kommuneundersøgelse, som vil blive præsenteret på 

mødet. HSI modtager omkring den 17 -18 oktober en koncentreret  ”one pager” om 
resultaterne vedrørende Hillerød kommune. Denne er IKKE offentliggjort men vi får lov til at 
sende den lørdag /søndag til personlig orientering til de politikere, der har indviljet i at 
deltage på sports- valgmødet. 

c. Velkomst ved JN kl. 19,30 
Lasse Lyck  fra DIF har ¼ time til at præsentere DIF´s kommuneundersøgelse. 
Carsten Larsen styrer de 10 partier, som hver får 3 minutter til at besvare spørgsmålene og 
præsentere sig/partiet. Efter partiernes besvarelse af spørgsmålene er der spørgsmål fra salen. 
Afslutning ved JN 21,00. 

 
4. Status for inspirationskonferencen 25. november 2017 

Der holdes møde i arbejdsgruppen d. 13 september 2017 
 

5. Tidsplan for opdatering af anlægsønske-, materiale- og vedligeholdelsesliste 
Det blev aftalt, at MA og JR danner arbejdsudvalget, som indkalder ønsker til anlægsønskeliste, 
vedligeholdelsesliste og materialeliste. Listerne skal være opdateret til 1.januar 2018. 

 

6. Drøfte HSI´s udviklingsmuligheder: Eventuelle kommentarer til mail fra Peder Bisgaard af 3. 
juli 2017. 

Bestyrelsen exclusiv repræsentanterne fra byrådet opfatter mailen som sendt på udvalgets vegne, 

hvor ”byrødderne” opfatter, at den er sendt på forvaltningens vegne uden kopi til repræsentanterne 

fra byrådet. 
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Konklusion på misforståelsen blev, at MA ringer til AP og fortæller om baggrunden for HSI´s svar til 

forvaltningen, så tavlen kan viskes ren for fremtidigt samarbejde. 

 

7. Orientering fra bestyrelsen 
a. JN har deltaget i møde om ny kommuneplan. Planen tilgodeser, at svæveflyverne ikke skal 

være vandflyvere, fordi et andet område end flyvepladsen er udlagt til at modtage overskydende 
vand fra Havelse Å ved fremtidige skybrud. 

b. HK fremhævede, at det er vigtigt at gentage indsigelser mod manglende arealer til idræt, som 
ikke er med i den aktuelle kommuneplan. Bl.a. Favrholm.  

c. Der var 1. spadestik til multihallen d. 30.august 2017. 
d. 18.09.17 kl. 20,00 er der møde om vision for idrætten i Hillerød i Kompashuset.  Initiativtagere 

Bo Simonsen, Curt Kurt , MA, Rasmus Henning, Mads Mejdevig. 
e. TW oplyste, at der er skimmelsvamp i taget over vægtløfternes lokaler i Ålholmhallen, og taget 

skal udskiftes for ca. 1 mio kr. Vægtløfterne er flyttet til midlertidige lokaler i værkstedslokaler på 
Trollesmindeallé. Vægtløfterne skal sikre sig, at sagen afsluttes med en rapport, der 
dokumenterer, at rengøringen er udført godt nok.  

f. FIF orientering har fået 2 verdensmesterskaber i mountainbike orientering. 
  

8. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for Frederiksborg RideCenter 
Bestyrelsen besluttede, at HSI ikke vil deltage i bestyrelsen for Frederiksborg Ridecenter. 

9. Orientering om problemer i forbindelse med lokalefordeling i FrederiksborgCentret 
Når der ikke er enighed om lokalefordelingen i FrederiksborgCentret  mellem FrederiksborgCentret 
og foreningerne, går afgørelsen videre til Fordelingsudvalget under Folkeoplysningsudvalget.  
Foreningen MMA og BJJ var tidligere en del af Ju-Jutsu, og fik derfor tirsdag og torsdag de tider de 
tidligere havde haft under Ju Jutsu. Ju Jutsu beklager sig nu over denne fordeling bl.a. med 
beskyldning om kommerciel udnyttelse af de tildelte tider. Forvaltningen har ikke kunnet se, at dette 
er tilfældet. 
a. Der udføres nu fremmøde optælling. 
b. Derefter træffes afgørelse om lokalefordelingen, så ny aftale vil være gældende fra uge 41. 
 

10. Evt. 
a. Kan foreninger tage betaling for udlejning af kommunale haller?. VW undersøger, om det er 

tilladt. 
 
               

6. september 2017 
HSI 
Jørgen Schultz 

 
 

 


