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Hvad vil kommunalbestyrelsen med Kulturen ? 

lød spørgsmålet på Rudersdal Kulturparaply´s nyligt afholdte konference. 

Alt imedens de daglige aktiviteter jo med al tydelighed viser mangfoldigheden i Kulturlivet i Rudersdal kommune, har 

Kultur- og Fritidsudvalget igangsat en proces, som vil føre os frem til en politik for Kulturområdet. Arbejdet indledes i 

foråret med udarbejdelse af en strategi. En strategi, der indholdsmæssigt udtrykker holdninger ud fra en begrebsmæssig 

vinkel. Begreberne, der tages udgangspunkt i vil være: 

               
• Mangfoldighed 
• Kvalitet 
• Tradition og fornyelse 
• Forebyggelse og sundhed 
• Samarbejder på tværs og partnerskaber 
• Dialog og information 
• Kompetencer 
  
Når dette arbejde et tilendebragt og den samlede Kulturpolitik er på plads vil vi udarbejde en række enkeltpolitikker. 

Som eksempler på mulige enkeltpolitikker kan nævnes: 
  
• Bibliotekspolitik 
• Idrætspolitik 
• Politik om kulturarven 
• Politik om børn og kultur 
• Ungepolitik 
• Politik om fritid, foreninger og folkeoplysning 
• Politik om kunst og kultur (Teater, dans, musik osv.) 
  
Umiddelbart kan ovenstående lyde som en tung og uigennemskuelig proces, men sådan bliver det ikke. For vi har 

allerede meget godt materiale og gode traditioner at bygge vores arbejde på. 
I forløbet vil der naturligvis blive lejlighed til for foreninger og enkeltpersoner at bidrage med ideer og tanker for 

hvorledes vi på den lange bane sikrer et rigt og alsidig kulturliv for alle aldre. I Kultur- og Fritidsudvalget ser vi frem til 

et godt og konstruktivt samarbejde og forløb omkring dette arbejde. 
  
Erik Mollerup 
fmd. f. Kultur- og Fritidsudvalget 
  
Kulturkikkerten bringer historier fra kulturinstitutioner, foreninger mv. Denne gang fortælles der om Ung i Rudersdal, 

som har tilbud til unge – ungdomsskole, ungdomsklub mv. 

 
  

http://www.rudersdal-idr.dk/documents/00012.pdf
http://www.rudersdal-idr.dk/documents/00012.pdf


Oktober 2007  

 

Til frivillige folkeoplysende foreninger i Rudersdal Kommune  

Rudersdal Idrætsråd 

BUS Rudersdal   

Rudersdal Kulturparaply 

Høring vedr. forslag til ny tilskudsordning for Rudersdal Kommune. 

Kultur- og Fritidsudvalget har den 11. september 2007 – på anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget 

- besluttet at sende forslag til nye regler for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde til 

høring blandt kom-munens foreninger og paraplyorganisationer. 

Til brug for høringsprocessen vedlægges følgende materiale: 

• Forslag til ”Regler for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde” 

• Konsekvensberegning af forslaget. 

Høringsfristen er den 11. oktober 2007. » Læs mere.. høringsbrev.pdf 

 

Forslag - regler for tilskud 

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE 

Formål 

Formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til frivilligt folkeoplysende for-eningsarbejde i 

Rudersdal Kommune i henhold til gældende lovgivning (Folkeoplys-ningslovens kapitel 5 og 7) for 

derigennem med udgangspunkt i aktiviteter at styrke folkeoplysningen og medlemmernes evne og 

lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

» Læs mere.. forslag.pdf 

  

http://www.rudersdal-idr.dk/documents/00008.pdf
http://www.rudersdal-idr.dk/documents/00009.pdf


September 2007 

DIF har i dag 21-08-2007 udsendt følgende pressemeddelelse:   

Nye satser giver stort løft til idrættens frivillige 

 

Skatterådet har i dag vedtaget at forhøje satserne for skattefri godtgørelse til foreningsfrivillige. 

Satserne træder i kraft allerede den 1. september 2007. De nye satser følger DIF's ønsker og giver et 

stort løft til idrættens frivillige. 

  

Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde i 

foreningen. De ulønnede trænere og ledere kan således på en række områder - og uden at vise bilag 

- få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (fx kontorartikler, porto, 

møder), indkøb/vask af sportstøj m.m. 

De nye satser svarer til de forslag, som DIF afleverede til SKAT i maj 2007. 

De nye satser er: 

Fortæring: 60 kr. (nuværende: 50 kr.) 

Telefon- og internet: 2.000 kr. (nuværende: 1.200 kr.) 

Administration: 1.200 kr. (nuværende: 800 kr.) 

Beklædning: 1.650 kr. (nuværende: 1.500 kr.) 

Idrætsdommere: 200 kr. pr. kamp, max 400 kr. pr. dag (nuværende: 150 kr. pr. kamp, max 300 kr. 

pr. dag) 

Kun inden for beklædning adskiller satsen sig en smule fra DIF's indstilling. 

  

"De nye satser er gode nyheder til alle de frivillige ildsjæle i idrætsforeningerne. De frivillige skal 

vi værne om, og det er samfundet med til, når de frivillige på en let og smidig måde kan få dækket 

deres udgifter. I DIF er vi meget tilfredse med at satserne nu bliver forhøjet, da de følger DIF's 

ønsker," siger DIF's formand Niels Nygaard. 

Ud over at det nu bliver lettere for de frivillige, er forhøjelsen af de skattefrie godtgørelser også en 

administrativ lettelse for foreningen. Eksempelvis betyder de nye satser, at der ikke kræves 

bilagsdokumentation for at udbetale 2.000 kr. til den frivilliges telefon- og internetudgifter mod de 

nuværende 1.200 kr. 

DIF udgiver i begyndelsen af september en ny folder med satserne, som kan hentes og bestilles på 

www.dif.dk Yderligere oplysninger:Willy Rasmussen, konsulent i DIF, wr@dif.dk, tlf. 43 26 20 36. 

 

Med venlig hilsen 

Casper Hollerup 

Kommunikationskonsulent 

Danmarks Idræts-Forbund 

  

http://www.dif.dk/
mailto:wr@dif.dk


 

Hvordan er samspillet i Rudersdal Kommunalbestyrelse? 

Pressemeddelelse - 06.09.07. 

Af Jørgen Spliid - formand for BTSK Birkerød  

  

Det vil blive afsløret, når Borgmester Erik Fabrin og Christian Kjær i en opvisningskamp fredag 

den 14. september 2007 kl. 16:30 som indledning til Rudersdal Mesterskaberne danner doublepar 

mod Birkerød Tennis- og Squashklubs bestyrelse, repræsenteret af formanden Jørgen H. Spliid og 

seniorudvalgsformanden Jesper Tvermoes. 

Tennis- og Squashklubberne i Rudersdal Kommunen markerer kommunesammenlægningen med 

Rudersdal Mesterskaberne - et stort stævne for børn, voksne og veteraner. 

Stævnet finder sted den 14.-16. september 2007 på Birkerød Tennis- og Squashklubs anlæg. 

Alle borgere med bopæl i Rudersdal Kommune samt medlemmerne af kommunens Tennis- og 

Squashklubber er indbudt til mindst 2 kampe og hyggeligt og udfordrende samvær. 

Veteranerne Fabrin, Kjær, Spliid og Tvermoes vil vise, at leg på en sportsbane, holder man aldrig 

op med at have glæde af. 

Mesterskaberne er støttet af Rudersdal Kommune. 

Turneringens program kan ses på hjemmesiden www.rudersdalmesterskaberne.btsk.dk senest 

mandag den 10. september 

Yderligere oplysninger kan fås hos Turneringsleder Jesper Thøfner mobil 4090 1040 

  

http://www.rudersdalmesterskaberne.btsk.dk/


Til bestyrelsen for medlemsforening i Rudersdal Idrætsråd 

                                                                                                             Birkerød, den 18. august 2007 

  

  

Anmodning om indstilling til modtager af Rudersdal Kommunes idrætslederpris for 2007. 

Kultur- og Fritidsudvalget har den 29. maj 2007 besluttet, at der skal uddeles en idrætslederpris til en leder 

inden for det frivillige idrætsarbejde. 

Prisen uddeles som en anerkendelse og påskønnelse af det store frivillige lederarbejde, der udføres i de 

mange idrætsklubber i kommunen til gavn for børn og unge. 

Rudersdal Idrætsråd er i den forbindelse blevet bedt om af Kulturområdet, at fremsende forslag til 

modtager af Rudersdal Kommunes Idrætslederpris for 2007. 

På den baggrund ønsker bestyrelsen for Rudersdal Idrætsråd fremsendt forslag fra foreningerne på 

modtager af idrætsprisen for 2007. 

Forslaget skal ledsages af begrundede indstillinger. 

Forslag bedes fremsendt til Rudersdal Idrætsråd senest den 10. september 2007 

  

Med venlig hilsen  

Rudersdal Idrætsråd 

Jørn P. Madsen, formand 

  



Til bestyrelsen for medlemsforening i Rudersdal Idrætsråd                                                                  

  

  

                                                                                                             Birkerød, den 18. august 2007 

  

Vedr. : Oplysninger om mestre mm. i Rudersdal Kommune 

Kultur- og fritidsudvalget har besluttet, hvem Rudersdal Kommune ønsker at hædre for deres resultater: 

Det drejer sig om: 

Personer under 18 år, der har opnået et eller flere af følgende resultater: 

-         Landsdels- eller regionsmesterskaber, danmarksmesterskaber, nordiske mesterskaber,      

europamesterskaber og verdensmesterskaber såvel individuelt som for hold. 

-         Deltagelse i olympiske lege 

-         Førsteholdsoprykninger til næste række under Danmarks Idrætsforbund. 

Personer over 18 år, der har opnået et eller flere af følgende resultater: 

-         Et eller flere danmarksmesterskaber i Danmarks Idræts-Forbunds regi såvel individuelt som for hold. 

-         Officielle nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og/eller olympiske 

mesterskaber 

-         Deltagelse i olympiske lege 

-         Førsteholdsoprykninger til eller inden for divisionsregi under Danmarks Idræts-Forbund. 

 Rudersdal Idrætsråd er i den forbindelse blevet bedt om af Kulturområdet i Rudersdal Kommune, at 

indsamle de ønskede oplysninger fra foreningerne, idet det for Birkerød-foreninger drejer sig om resultater 

opnået i perioden 1. juli – 31. december 2006 og for Søllerød-foreninger om resultater opnået i perioden 1. 

januar – 31. december 2006. De forskellige perioder skyldes, at Birkerød-foreningerne allerede er blevet 

hædret for resultater opnået i foråret 2006. 

For de forskellige mestre m.m. skal Rudersdal Idrætsråd bede om navn, adresse, forening og resultat. 

Oplysningerne bedes fremsendt til Rudersdal Idrætsråd senest den 10. september 2007.  

Med venlig hilsen 

Rudersdal Idrætsråd 

Jørn P. Madsen, formand 

  



Information nr 1 
 

Rudersdal Idrætsråd 

Stiftende Repræsentantskabsmøde 

Idrætsrådet blev stiftet på repræsentantskabsmøde afholdt den 29. august 2006. 

Vedtægter for Rudersdal Idrætsråd blev samtidig godkendt. 

I løbet af foråret 2007 nedlægges de 2 moderorganisationer Birkerød Idrætsunion og 

Sammenslutningen af idrætsforeninger i Søllerød Kommune og foreningernes medlemskab køres 

videre i det nye Idrætsråd. 

Til bestyrelsen valgtes: 

Jørn P. Madsen som formand og efterfølgende er bestyrelsesposterne fordelt således: Jan 

Magnussen, næstformand, Erik Olsen, kasserer, Ronny Christensen, sekretær, Jørgen H. Spliid, 

medlem, Torben Schmidt, medlem og Keld Flittner, medlem. 

Igangsætning 

Fra 2007 fungerer Rudersdal Idrætsråd som koordinerende instans mellem foreningerne og de 

kommunale myndigheder, og evt. ønsker til Idrætsrådet kan stiles til et af medlemmerne. 

Til orientering vedlægges oversigt over bestyrelsen. 

Vi arbejder på at få etableret en hjemmeside og en mailadresse. 

Opgaver 

Idrætsrådet har allerede påbegyndt de første opgaver, idet der har været valg til det nye 

folkeoplysningsudvalg, og her blev Jørn P. Madsen og Jan Magnussen indvalgt. 

Endvidere er der nedsat en arbejdsgruppe med udformning af en ny tilskudsordning. Her er 

ligeledes Jørn P. Madsen og Jan Magnussen indvalgt i arbejdsgruppen. 

Dette arbejde skal være afsluttet til maj. Derefter bliver der en høringsrunde, inden den nye 

tilskudsordning vedtages af kommunalbestyrelsen og træder i kraft fra 2008, idet de 2 gamle 

tilskudsordninger fortsættes i 2007. 

Hensigtserklæring 

Som det fremgår af vedtægterne er det Idrætsrådets fornemste opgave at varetage foreningernes 

interesser i forhold til de kommunale myndigheder, og I er meget velkomne med jeres 

ønsker/ideer til, hvad I mener, at vi kan være behjælpelige med eller hvilke opgaver, I gerne vil 

have, at vi tager initiativ til at få løst. 

Det videre forløb.  

Da Idrætsrådet har startet sin virksomhed i 2007 afholdes ny generalforsamling først i 2008. 



Når de bestående organisationer har lukket endeligt ned, overtager vi de tilbageværende aktiver. 

Kontingent for 2007 skal betales til Idrætsrådet, og på repræsentantskabsmødet blev det besluttet 

at fastsætte følgende kontingentstørrelse: For foreninger med under 100 medlemmer kr. 400 og 

for foreninger over 100 medlemmer kr. 600,- pr. år. I hører nærmere, når det er aktuelt.  

Vi ser frem til et godt samarbejde. 

  

Venlig hilsen 

  

Rudersdal Idrætsråd 

 Jørn P. Madsen, formand 

  

Jan Magnussen, næstformand 

Ronny Christensen, sekretær 

Erik Olsen, kasserer 

Kjeld Flittner 

Jørgen H. Spliid 

Torben Schmidt 

  

Rudersdal, den 1. april 2007 

 


