December 2011

Årsmøde i Rudersdal Idrætsråd
Sæt X i kalenderen mandag den 12. marts 2012 kl. 19.00.
Vi holder denne dag Årsmøde i Rudersdal Idrætsråd og på mødet skal der blandt andet også vælges
ny formand.
Den hidtidige formand Jørn P. Madsen har valgt ikke at genopstille til formandsposten efter 6 år på
posten. ”Jeg har travlt i mit firma og får endnu mere at gøre i det nye år”, siger formanden om sin
beslutning. ”Rudersdal Idrætsråd har brug for i de kommende år at markere sig mere offentligt ikke
mindst i beslutningerne omkring vores nuværende og fremtidige faciliteter, men også i de mere
udadvendte aktiviteter, der hører til formandskabet.
Vi har i de forløbne år skabt et godt grundlag for dette ved udarbejdelsen af en ”Strategiplan for
Idrætsrådet” samt ikke mindst gennem vores foreningsundersøgelse, der ikke overraskende peger på
behovet for bedre og mere nutidige faciliteter for foreningsidrætten”.
Med tak for et godt samarbejde i det forløbne år ønskes I alle en glædelig jul samt et godt
nytår.
Med venlig hilsen
Jørn P. Madsen, formand
RUDERSDAL IDRÆTSRÅD
Munkerisparken 7
3460 Birkerød
Tlf: 45 81 24 93
Mobil: 23 72 71 45
E-mail: jorn.p.madsen@post.cybercity.dk
www.rudersdal-idr.dk

Oktober 2011

Holte Tennisklub fik 2 Sjællandsmesterskaber for hold
Lørdag den 20. august mødtes Holte og Hillerød i en spændende
holdkamp og igen trak Holte det længstre strå og vandt Sjællandsmesterskabet
efter sejr på 7-2
Lørdag d. 3. september var det så Holtes 2 hold der havde muligheden for
en triumf i serie 5 - En smuk sensommerdag endte med Holte sejr på 8-1
over Hvidovre og klubbens 2. Sjællandsmesterskab var en realitet
Holtes seniorherrehold endte på en fin 3. plads, men 2 spillere var
med som reserver i Hvidovre - heriblandt en stolt formand Ebbe Stadel Nielsen...
"Et superflot år for Holte Tennisklub" udtaler han......

Februar 2011

Hædring af mestre 2010 i Rudersdal Kommune
Rudersdal Kommune ønsker at hædre Idrætsudøvere for deres resultater i 2010 og har bedt Rudersdal
Idrætsråd om at indsamle de nødvendige oplysninger fra Idrætsforeningerne i Kommunen.
Det drejer sig om:
Personer under 18 år, der har opnået et eller flere af følgende resultatet:

-

Landsdels- eller regionsmesterskaber, danmarksmesterskaber, nordiske mesterskaber,
europamesterskaber og/eller verdensmesterskaber såvel individuelt som for hold.

-

Deltagelse i olympiske lege

-

Førsteholdsoprykninger til næste række under Danmarks Idræts-Forbund

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 divisions regi under Danmarks Idræts-Forbund.

Rudersdal Idrætsråd skal herved bede dig og din idrætsforening om at indsamle de ønskede oplysninger,
idet vi gør opmærksom på, at det drejer sig om resultater opnået i 2010.
For de forskellige mestre m.m. skal der oplyses følgende: Navn, adresse, forening og resultat.
Oplysningerne skal sendes pr. mail senest søndag den 6. marts 2011 til Rudersdal Idrætsråd ved formand
Jørn P. Madsen. E- mail: jorn.p.madsen@post.cybercity.dk
Med venlig hilsen
Rudersdal Idrætsråd

Bestyrelsen

Referat fra Temamøde med Rudersdal Idrætsråd den 20.
januar 2011
Under overskriften ”Ny Folkeoplysningslov betydning for idrætsforeningerne” gav Kai Raun et
spændende oplæg omkring den nye Folkeoplysningslov, som er e på trapperne.

Se også: (bilag)
- Oplæg fra Kai Brun
- Oplæg temaaften Rudersda ldrætsråd
Som mangeårig chef for Kulturområdet i Allerød Kommune og som deltager i udvalget for den nye
Folkeoplysningslov har han høstet mange erfaringer omkring anvendelsen af den gamle lov og i arbejdet
med at udforme den nye.
Fremtidens oplysningslov kræver aktivt medborgerskab. Der er lagt op til udvidet samarbejde mellem det
offentlige og de frivillige foreninger, f.eks i form af egentlig formaliserede aftaler.
For Kommunerne bliver der fremover pligt til at have en Folkeoplysningspolitik, men ikke krav om f.eks et
Folkeoplysningsudvalg. Folkeoplysningspolitiken skal have et indhold omkring :
Særlige indsatsområder
Aktivt medborgerskab
Diverse tilskud m.m.
Brugerindflydelse
Der skal desuden etableres en udviklingspulje, som kan søges af alle, også uorganiserede.
Lokaletilskud skal fremgå af lokaletilskudspolitiken og der skal gives samme lokaletilskud til alle. Tilskuddet
skal være på mindst
65 %.
Den formelle og reelle brugerindflydelse fastlægges i folkeoplysningspolitiken.
På baggrund af oplægget udspandt der sig en livlig diskussion om den nye lovgivning.
Holte Roklub ejer selv lokaler og grej, og basis tilskuddet fra kommunen har været dalende gennem de
sidste 15 år til de aktiviteter vi udbyder.
De selvejende foreninger har et problem i driften af deres bygninger, og der er ingen tvivl om, art der for
nogle af dem vil være behov for et større tilskud. Resultatet kan jo være at foreningen går konkurs eller at
kvaliteten af bygningerne forfalder. I den forbindelse må det være en fordel for kommunen at lokalerne bliver
lejet ud så meget som muligt, også til mere kommercielle aktiviteter.
Jan Gudnitz, medlem af bestyrelsen i Idrætsrådet og medlem af Folkeoplysningsudvalget, gav en
orientering om Foreningsundersøgelsens resultater og om vilkårene for det frivillige arbejde i
Rudersdal Kommune.
Foreningsundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2010. 124 foreninger fik chancen for at svare og 66
udfyldte skemaerne (Svarer til 53,2 %).
Undersøgelsen var bygget op omkring 3 temaer: Foreningernes vilkår, Foreningernes forhold til Kommunen
og foreningernes kendskab til Rudersdal Idrætsråd.
I første omgang vil undersøgelsen blive anvendt som et internt redskab for bestyrelsen – efterfølgende
udarbejdes en rapport som offentliggøres på årsmødet 2011.

Jan Gudnitz f gennemgik nogle af konklusionerne fra undersøgelsen, hvoraf det fremgår, at
-

Det er blevet sværere at være foreningsleder
Der er behov for øget adgang til faciliteter
Der er behov for at kunne fastholde og tiltrække ledere
Der er behov for at kunne fastholde og tiltrække medlemmer sær blandt 12 – 25 årige.

Jan Gudnitz gennemgik flere af besvarelserne. (er lagt på RI´s hjemmeside)
Der var en del kommentarer, bl.a. blev der efterlyst gode forenings administrationssystemer.
Der var flere anbefalinger af DGI’s Konvektus administrationsværktøj. De t er super godt og nemt at arbejde
med
Karen Bonnesen, næstformand i bestyrelsen for Rudersdal Idrætsråd orienterede i sit indlæg om,
hvilke tiltag Rudersdal Idrætsråd vil iværksætte i kølvandet på foreningsundersøgelsen og lagde
efterfølgende op til debat omkring sit oplæg (Lagt på RI’s hjemmeside)
Der var opbakning til, at RI igangsætter fællesaftner omkring beslægtede idrætsgrene, f.eks vandsport,
ketchersport m.v.
På baggrund af flere ønsker fra de tilstedeværende vil RI´ med udgangspunkt i foreningsundersøgelsen
yderligere arbejde på, at man på et kvalificeret grundlag arbejder videre på at få udbygget idrætsfaciliteterne
i Rudersdal Kommune.
Behovet for moderniseringer af eksisterende og udbygning med nye faciliteter er påtrængende. RI vil i den
forbindelse arbejde tæt sammen med Kommunen omkring afdækning af behovene.
Der var en drøftelse af Elitestøtten. Flere fandt den utilstrækkelig. Støtten ligger i øjeblikke i
størrelsesordenen kr. 500.000. Den ene halvdel kommer Rudersdal Kommune med og den anden halvdel
kommer Team Rudersdal med.

Formand Jørn P. Madsen takkede for en god og inspirerende aften og glædede sig sammen med
bestyrelsen til det videre arbejde.

