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1. Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen i Rudersdal Idrætsråd udgør den ressource som er tilstede for det arbejde rådet 
udfører. Der er ikke tilknyttet professionelle ressourcer i form af ansatte, men vi har hjælp til at 
drive rådets website på internettet. 
 
Efter sidste Repræsentantskabsmøde konstituerede bestyrelsens sig: 
 
Lars Engelberth, formand 
Irene Schwartz, næstformand 
Erik Olsen, kasserer 
Ejvind Christensen, bestyrelsesmedlem 
Jan Hansen, bestyrelsesmedlem 
Søren Grotum, bestyrelsesmedlem 
Jørn P. Madsen, bestyrelsesmedlem 
Ellis Sommer, suppleant 
Inga Nørby Sig Nielsen, suppleant 
 

Formand for Rudersdal Idrætsråd, Lars Engelberth 
 
Medlemmer i bestyrelsen sidder i en række udvalg og bestyrelser, hvor de har til opgave at 
varetage idrættens interesser samt at give en idrætsfaglig vinkel på de beslutninger, der træffes. 
 
I forlængelse af et sygdomsforløb har Jørn P. Madsen meddelt ønske om at udtræde af 
bestyrelsen, samt at trække sig fra en række udvalg hvor han repræsenterede Rudersdal 



Idrætsråd. Jørn har dog fortsat sit virke i Folkeoplysningsudvalget – hvor han og Mia Hyldahl er 
valgt for perioden 2014-2017. 
 
Ved hvert af de lokale idrætscentre, er Rudersdal Idrætsråd repræsenteret i Brugerrådene: 
 
Erik Olsen – Rundforbi Idrætscenter 
Lars Engelberth – Rudegaard Idrætscenter 
Jørn Madsen – Birkerød Idrætscenter (afløst af Ejvind Christensen) 
Erik Olsen – Kulturcentret Mariehøj 
 
I Søndervangshallens Fonds bestyrelse er de to repræsentanter Jørn Madsen og Anne-Marie Lam 
begge udtrådt og blevet erstattet af Lars Engelberth og Inga Sig Nielsen Nørby. 
 
Erik Olsen sidder i Repræsentantskabet for Hawarthigården 
 
Ejvind Christensen sidder i bestyrelsen for Skovlyportens Ungdomsboliger og Irene Schwartz i 
Boligerne på Trørødvej 24  
 
Vi har fortsat arbejdet i styregruppen for Elitestøtte i Rudersdal kommune sammen med Team 
Rudersdal – hvor Jørn Madsen er afløst af Ejvind Christensen. 
 
RI’smedlemmer 
 
Det vil være forsamlingen bekendt, at Rudersdal Idrætsråd er paraplyorganisation for 
idrætsforeninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal kommune. Der er over 
20.000 registrerede medlemmer i de godkendte foreninger og for nærværende har Rudersdal 
Idrætsråd 57 idrætsforeninger som medlemmer. 
 
Vi har i år foretaget en større gennemgang og revision af vores medlemsdatabase – ligesom vi har 
revideret din maillister vi har brugt til udsendelse af nyhedsmails. Det viste sig, at der var en hel 
del revision at foretage, idet foreningerne ikke altid er venlige at orientere Idrætsrådet når f.eks 
der skiftes formand, kasserer eller bestyrelse. 
 
Vi vil derfor foreslå, at det bliver obligatorisk at kontingent for medlemskab af Idrætsrådet betales 
via Betalingsserviceaftale. 
 
Ligeledes vil det i det kommende år være et fokusområde, at sikre, at de foreninger som for 
øjeblikket ikke er medlemmer – bliver medlemmer af Idrætsrådet.  
 
Idrætsinitiativprisen. 
 
Tidligere i aften har vi afsløret årets modtagere af Idrætsrådets nye indstiftede pris – 
Idrætsinitiativprisen. 
 
Vi har i Idrætsrådet følt, at der var behov for at sætte yderligere fokus på det store frivillige 
arbejde der foretages i idrætsforeningerne. Vi har villet øge fokus på de gode initiativer i 
foreningerne – hvorfor vi i samarbejde med Rudersdal Avis – efter ansøgning præsenteret 3 
initiativer, som hver på deres måde har haft betydning for idrætten i Rudersdal kommune. Det er 
ikke sikkert at formen for uddelingen af prisen har fundet sin endelige form, men vi er i gang – 
hvilket vi er glade for. 
 
 
 



Idrætsråd i Region Hovedstaden. 
 
I forbindelse med det årlige møde for Idrætsråd i Region Hovedstaden var der særlig fokus på den 
proces vedr. kapacitetsanalyse, som er udarbejdet for Rudersdal kommune af Idrættens Analyse 
Institut. Flere idrætsråd, i kommuner som overvejer at få gennemført kapacitetsanalyser var 
nervøse for, hvor vidt det hele er en stor spare manøvre. Jeg oplyste i et indlæg, at det ikke var 
vores erfaring at det bagvedliggende motiv skulle være en spare øvelse – men alene var et reelt 
forsøg på at undersøge kapaciteten for anlæg i kommunen. Endvidere var der inspirerende indlæg 
vedr. skoleidrætten. 
 
Nye regler for udlån af faciliteter i Rudersdal kommune 
 
Det vil alle bekendt, at der er foretaget et større arbejde omkring udarbejdelse af nye regler for 
benyttelse af de faciliteter, som Rudersdal kommune stiller til rådighed for foreningerne. Ingen 
kan være tjent med, at der er idrætsfaciliteter som i perioder og nogle gange i prime-time ikke 
bliver benyttet. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet et nyt regelsæt som er trådt i kraft. 
Rudersdal Idrætsråd har siddet med i udvalget, som skulle udarbejde de nye regler. Vi har efter 
samtaler med flere foreninger – den opfattelse, at det i forbindelse med en bedre udnyttelse af 
halkapaciteten var mest relevant at vi får et bedre bookingsystem. Alle foreninger er enige om, at 
vi kan forbedre udnyttelsesprocenten på kommunens anlæg. Men det helt afgørende bliver, at et 
nyt booking-system er brugervenligt og lavet på flere platforme – det vil sige PC – tablet og mobil. 
Det bliver efter vores opfattelse næppe en succes, såfremt brugerne ikke nemt kan melde timer 
fra….Når vi alle ønsker bedre udnyttelse af kapaciteten, kræver det et opgør med tidligere tiders 
kultur – tillid til at en afgivet time – ikke bare så tilfalder en anden forening – fordi man har meldt 
fra en enkelt gang. 
 
En anden ændring i reglerne, som potentielt kan give anledning til problemer, er fokuseringen på 
at tiderne i de store haller – fra kl. 16:00 til kl. 20:00 er forbeholdt børn mellem 0-12 år – det er en 
kilde til forundring, at det netop er disse alderstrin som er valgt – men vi kan sagtens se konflikter 
når f.eks et voksen elite hold vil træne fra 19-21 – og så en anden forening kommer med børn, 
som skal prioriteres højere….men lad os nu se i hvor stort et omfang det giver konflikter….. 
 
Ud over det meget store arbejde, som alle de frivillige ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer 
udfører i deres foreninger – er der kommet øget interesse for idrætsområdet fra andre 
interessenter. Årsagen er naturligvis at idrætten med sine fælleskaber, demokratiudbredelse, 
netværk og meget andet er et fantastisk sted af iværksætte andre ikke idrætslige aktiviteter. 
 
Mobning 
Rudersdal Idrætsråd har således været inviteret til konference om mobning – et initiativ fra 
Kronprinsesse Mary og Mary-fonden – DBU og Red Barnet - gennem udbredelse af Klubfidusen 
ønsker man at sætte fokus på mobning og de muligheder særlig idrætten giver for at mindske 
mobning.  
 
Mobning er et reelt problem for mange børn. 

 6% af alle 11-15-årige bliver ofte mobbet 
 Hvert 8. barn er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel 
 Mobning kan forebygges allerede i børnehaven 
 Mobning handler ikke om enkeltindivider, men om dynamikker i gruppen 

 
 
 



Flygtninge 
Frivilligcentret i Rudersdal og Rudersdal Idrætsråd samt Rudersdal kommune, har taget initiativ til 
et møde mellem idrætsforeningerne og de flygtninge som er blevet placeret i Rudersdal 
kommune. Også på dette område – integration til det danske samfund kan idrætsforeningerne 
spille en vigtig rolle. Hvor vidt det er den rigtige form vi har valgt – altså en idrætsmesse – hvor 
flygtninge møder foreningerne- det ved jeg ikke. Men uanset hvad, så bliver vi klogere og kan 
drage nytte af den erfaring vi får. 
 
Formøde afholdes: 14. april fra 17-19 i Glassalen i Birkerød Idrætscenter – hvor Jesper Tvermose, 
afgående formand for Birkerød Tennisklub fortæller om klubbens initiativ i forhold til flygtninges 
engagement i idræt….derud over kommer en repræsentant for Dansk Idræts Forbund og endelig 
fortæller Rudersdal kommune om kontingentgodtgørelse med mere. 
   
Selve messen afholdes: Lørdag den 21. maj 13-15 i Kulturcenter Mariehøj i Holte – hvor 
foreningerne får en stand og kan præsentere sin sport og snakke med potentielle medlemmer  
 
Skolereformen – Skolen i Virkeligheden.  
 
Det er min opfattelse at de ændringer der er sket i Folkeskolereformen har været en stor skuffelse 
for størstedelen af foreningerne i Rudersdal.  Forventningsafstemningen, den manglende 
synliggørelse af økonomi, foreningernes egen indsats – lærernes engagement – det er ikke mange 
succeshistorier der kommer fra denne front – og det er rigtig ærgreligt. 
 
Ud over dette har skolereformen med de længere skoledage for visse skoletrin afstedkommet, at 
der er konflikt mellem skoleskemaet og mødetiden i idrætsforeningen- ligesom de foreninger som 
har mange lærer i trænerstaben er blevet ramt. Det endelige udkom af skolereformen kendes ikke 
– skolerne og foreningerne bokser med det på hver sin front, men lad os for alle parters skyld 
håbe, at kommunikationen bliver bedre – så børnene får nogle tilbud som sikrer, at skolerne lever 
op til reformen – om mindst 45 minutters bevægelse om dagen. 
 
Årets idrætsleder 
 
Rudersdal kommune uddeler hvert år en pris til årets idrætsleder – ligesom kommunen uddeler 
Talentpris, Ungdomslederpris, Frivillighedspris….For så vidt angår idrætslederprisen uddeles denne 
på baggrund af indstilling fra idrætsrådet og godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.  
 
I samarbejde med Rudersdal kommune og Team Rudersdal uddeles Elitestøtte til udvikling af 
elitemiljøer – også her har der været mindre ændringer i samarbejdsaftalen, men der uddeles 
fortsat omkring en halv million kroner til dette vigtige idrætsarbejde i Rudersdal kommune.   
 
Idrætsfaciliteter 
 
Idrætsfaciliteterne er en afgørende forudsætning for idrætsforeningernes udfoldelsesmuligheder. 
Det er som udgangspunkt en kommunal opgave at stille faciliteter til rådighed og heldigvis råder 
Rudersdal kommune over mange idrætsfaciliteter. I det forgangne år er der bl.a. indviet ny 
kunststofbane på Rudegaard – startskuddet er lydt for den nye skaterpark ved Birkerød Idræts  
Center og der foreligger en handleplan for nye faciliteter og renovering og en analyse af 
muligheder for en Holte Hal 3 er tilvejebragt.  
 
Uden at det skal lyde forkert, og vi må erkende at området er under udvikling hele tiden – så 
mærker flere foreninger et behov for klubfaciliteter – udenfor selve det område hvor 
idrætsaktiviteten udøves. Der er muligvis et luksusproblem, men det er i hvert tilfælde en 
udfordring som flere klubber har bemærket.  



 
Idrætten og Pressen 
 
Siden sidste årsmøde er der ikke sket store ændringer. Idrætslivet i Rudersdal er godt dækket 
pressemæssigt gennem den lokale Rudersdal Avis – og ikke mindst samarbejdet omkring 
uddelingen af idrætsinitiativprisen – hvor flere foreninger har fået ekstra fokus er et nyt og 
spændende initiativ. Gode engagerede sportsjournalister søger fod god dækning af både store og 
små idrætsbegivenheder. I forbindelse med rekruttering af nye udøvere, sponsorer er denne 
omtale utrolig vigtig. 
 
Handlingsplan og fokusområder for det kommende år 
 
Arbejdet med afdækning og forbedring af faciliteterne fortsættes helt sikkert – ligesom et nyt 
bookingsystem skal implementeres. Vi håber, at udgangspunktet bliver fokus på nemhed for 
brugerne. 
 
Vi vil fortsat fokusere på de udfordringer som findes inden for det frivillige arbejde. 
 
Vi forventer en intensivering af samarbejdet med kommunens og private folkeskoler, så flere unge 
kommer ind og forbliver i idrætten. 
 
Vi vil formodentlig initiere nogle nye ERFA-grupper inden for foreningslivet, således at foreninger 
med de formodentlig samme problemstillinger kan sætte sig sammen og samarbejde og udveksle 
erfaringer. 
 
Endelig vil vi i dialog med de foreninger, som ikke er medlemmer af Rudersdal Idrætsråd – med 
henblik på at få flere foreninger ind vores paraplyorganisation. 
 
Afslutning 
 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til vores mange samarbejdspartnere – 
alle kan ikke nævnes, men en særlig tak til vores medlemsforeninger for opbakning om 
bestyrelsens arbejde – en særlig tak til vores webmaster Olav Dyrbye samt ikke mindst en særlig 
tak for samarbejdet til Rudersdal Avis og Rudersdal kommune. 


