
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 

 

 


