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Bestyrelsens årsberetning for 2008 for Rudersdal Idrætsråd
Marts 2009

1. En Kommune - En Forening

Siden stiftelsen af Rudersdal Idrætsråd den 29. august 2006 har arbejdet i bestyrelsen taget
udgangspunkt i at få 2 forskellige kulturer til at arbejde sammen. Vi synes, at dette er lykkedes, og
at samarbejdet i bestyrelsen og mellem vore foreninger kører godt.

Ligeledes kan vi konstatere, at samarbejdet med Rudersdal Kommune både hvad angår det politiske
system såvel som embedsværket fungerer godt. Vi synes jo nok nogle gange, at vi ikke bliver hørt i
tilstrækkelig grad, men vi håber og arbejder på, at samarbejdet hele tiden udvikles, og at vi finder
nogle strukturer i forhold til hinanden, som vil gøre samarbejdet lettere og måske også mere
målrettet.

2. Idrætspolitik – Virksomhedsplan

Vi havde en ambition i bestyrelsen om, at vi skulle have udarbejdet en idrætspolitik for Rudersdal
Kommune - måske med udgangspunkt i den politik og samarbejdsaftale SIS tidligere havde med
Søllerød Kommune. Men vi må erkende, på trods af de åbenlyse kvaliteter, der lå i de tidligere
udformede idrætspolitiker, at der også er behov for at få afdækket Rudersdal Idrætsråds egen rolle
og på den baggrund i samarbejde med Rudersdal Kommune at få udarbejdet eller indarbejdet
idrætspolitiken i de øvrige politikområder, man er ved at få udarbejdet i Kommunen.

RI´s opgaver er fastlagt i vedtægterne, men med udarbejdelsen af en virksomhedsplan (strategiplan)
tror vi på, at vi får et betydeligt bedre værktøj at arbejde ud fra - både i forhold til foreningerne, men
ikke mindst i relation til vore omgivelser, og herunder ikke mindst Rudersdal Kommune.

Vi har i efterårets løb holdt flere møder omkring dette, bl.a. et bestyrelsesseminar under ledelse af
Jan Gudnitz, DIF, og vi regner med at have arbejdet færdig inden sommerferien i år.

3. RI´s medlemmer

Vi er p.t. 68 medlemsforeninger, men vi vil godt være flere. Så vi vil igangsætte et arbejde med
henblik på at få nye foreninger og foreninger med en stor ungdomsafdeling ind i Idrætsrådets
arbejde.

4. Idrætsfaciliteter

Ombygning og renovering af Rundforbi Idrætscenter nu tilendebragt og Birkerød Idrætscenter er
taget i brug. Der gik et stykke tid med at finde en bestyrer til cafeteriet, men der er nu etableret en
”sund cafe” med et helt nyt koncept for idrætscafeterier.

Planerne for en ny hal på Rudegård er ved at tage form og tegninger er blevet præsenteret for
Kommunen.
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Behovet for idrætsfaciliteter er et område, hvor der er et stort behov for at få afdækket
foreningernes behov - ikke mindst set i lyset af de nye tiltag, der sker inden for de enkelte
idrætsgrene, men også set i lyset af ønsket om, at få flest mulige borgere til at dyrke idræt.

Rudersdal Kommune har igangsat mange spændende tiltag omkring aktiviteter for forskellige
målgrupper i samarbejde med foreningerne, men det er i den forbindelse vigtigt, at de fysiske
rammer også kan leve op til ikke alene de nutidige behov, men også til den udvikling, der ligger
inden for de nærmeste år omkring sundhed og aktiviteter for bestemte målgrupper.

5. Tilskudsreglerne

I forbindelse med vedtagelsen af de nye tilskudsregler for de frivillige folkeoplysende foreninger i
Rudersdal Kommune den 28. november 2007 blev der samtidig besluttet at ordningen skulle
evalueres inden udgangen af 2009.

Dette arbejde er nu ved at blive sat i gang og foreningerne vil blive inddraget i form af
spørgeskemaer og eventuelle drøftelser.

6. Elitestøtten

For at understøtte eliteidrætten i Rudersdal Kommune har Team Rudersdal og Kultur- og
Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune indgået et formaliseret partnerskab om en samordning af
ansøgningsprocedure, ansøgningsform samt samarbejdsaftaler.

Der er nedsat en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra henholdsvis Rudersdal Idrætsråd,
Kultur- og Fritidsudvalget, Team Rudersdal samt Kultur til at udvælge de ansøgere som overholder
kriterierne og afholde møde med dem, der udvælges.

I 2008 blev der uddelt samlet kr. 400.00 fordelt med 200.000 fra Team Rudersdal og 200.000 fra
Rudersdal Kommune.

I 2009 er der afsat kr. 200.000 fra Rudersdal Kommune og 100.000 fra Team Rudersdal således at
den samlede pulje er kr. 300.00. De samlede ansøgninger fra foreningerne udgør kr. 1.766.400

7. Idrætten og Pressen

Også i det forløbne år har idrætslivet i Rudersdal været godt dækket ind pressemæssigt gennem de 2
lokale aviser Birkerød og Rudersdal Avis - og ikke mindst nogle engagerede sportsjournalister. Det
er utroligt vigtigt, at foreningerne har mulighed for at få fortalt om sine aktiviteter og resultater.
Ikke mindst i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer.

8. Hjemmesiden

Kontakten og kommunikationen mellem bestyrelsen og idrætsforeningerne i Rudersdal Kommune
er et vigtigt omdrejningspunkt for bestyrelsens arbejde.

Med etableringen af hjemmesiden har vi fået et godt værktøj, og vi vil gerne appellere til at
foreningerne i endnu højere grad benytter sig af de muligheder hjemmesiden indbyder til.
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Vi udsender jævnlig nyhedsbreve til medlemmerne, hvor vi får en god respons. Men den enkelte
forening har også gode muligheder for at markedsføre sig her.

Orienteringsklubben OK Øst er et godt eksempel på de muligheder, der ligger i hjemmesiden. De
har udarbejdet et glimrende materiale om orienteringsløb og om mulighederne for at dyrke denne
sportsgren i klubben.

Klik ind og se det!!!!!

9. Rudersdal Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget

Jan Magnussen og Jørn P. Madsen sidder i Folkeoplysningsudvalget for Rudersdal Idrætsråd. Det er
vores indtryk, at en megen stor del af oplysningsudvalgets sager i allerhøjeste grad vedrører
idrættens vilkår, og at vi gennem denne repræsentation har gode muligheder for at varetage
idrættens interesser.

Udvalget holder bl.a. dialogmøder med sine samarbejdspartnere, og der blev holdt dialogmøde med
idrætsforeningerne den 28. oktober 2008 med repræsentation fra næsten 30 af vore
medlemsforeninger, hvor mange emner blev berørt.

Der har endvidere været afholdt et dialog/ temamøde omkring organisering af støtten til
eliteidrætten ligeledes med stor deltagelse fra vore medlemmer. Drøftet blev bl.a. DIFs´koncept for
Elitekommune, Nordsjælland Elite og Team Rudersdal.

FOU ønsker at skabe et forum til udvikling af foreninger som er godkendt i henhold til
folkeoplysningsloven. Dette forum skal på sigt danne ”platformen” for de leder- og
træningsudviklingstiltag, der skal præge de næste 2-3 år i kommunal folkeoplysning. Det er tanken
at foreningsplatformen skal afholde 2-4 inspirationsforedrag pr. år. I februar blev der afholdt et
kick-off seminar med stor tilslutning fra foreningerne og efterfølgende har der været afholdt
foredrag med deltagelse af bl.a. Stig Rossen.

Der blev holdt foreningsmesse i Birkerød Idrætscenter i oktober med en forholdsvis stor deltagelse
fra foreningerne i Rudersdal, men måske med mindre deltagelse fra det brede publikum. Rudersdal
Idrætsråd deltog også med en stand.

10. Idrætspriser

Vi har også i 2008 deltaget i udvalget for uddeling af Talentprisen, Ungdomslederprisen og
Idrætslederprisen og desuden været Kommunen behjælpelig med indhentning af oplysningerne for
hædring af idrætsudøvere Rudersdal Kommune.

Desuden havde vi også mulighed for at uddele en ”Du gør en forskel Pris” til en ung idrætsleder i
Rudersdal Kommune, og det benyttede vi os selvfølgelig af. Prisen var indstiftet af DIF, og der
fulgte et beløb på kr. 5.000 med, men desværre har man besluttet i DIF ikke at fortsætte med denne
pris.
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11. Handlingsplan for det kommende år

Bestyrelsen har gennem beretningen peget på flere områder, vi vil prioritere højt i det næste år, men
vi vil gerne fremhæve følgende områder:

a. Færdiggørelse og dialog med Rudersdal Kommune omkring ”Rudersdal Idrætsråds
Virksomhedsplan”

b. Afdækning af behovet for idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune set i lyset af de
nuværende og fremtidige krav til foreningernes virke.

c. Deltagelse i udviklingen af model for udvikling af eliteidrætten i Rudersdal
Kommune

d. Yderligere udvikling af dialog og samarbejde med vore medlemsforeninger samt
rekruttering af yderligere medlemmer.

Handlingsplanen er ikke udtømmende for det arbejde, vi deltager i, men udtryk for nogle områder,
vi mener, der skal fokus på i det næste år.

12. Afslutning

Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen for Rudersdal Idrætsråd rette en tak til vore mange
samarbejdspartnere. Det er måske for omfattende at nævne alle, men vi vil gerne takke vore
mange medlemsforeninger for den daglige opbakning om bestyrelsens arbejde og for det gode
samarbejde med Rudersdal Kommune.


