
 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd 

 

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18.30 –  

Mødested – Holte Hal 2 

 

Deltagere: 

 

Lars Engelberth 

Erik Olsen  

Jan Hansen - afbud 

Klaus Lorenzen 

Irene Schwartz  

Uffe Kemnitz 

Ellis Sommer 

Kirsten Andersen suppleant 

Ejvind Christensen, suppleant 

 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat godkendt 

 

3. Sager til opfølgning 

 

a. Folkemødet i Rudersdal 

Vi deltog med stand og paneldebat mellem de politiske partier. 

Nok for lidt folk og for meget forening/organisation. Godt for politisk networking. 

Evt. deltagelse i 2018 – tages op til næste år. 

b. Konference om Idræt i Region Hovedstaden 

Afholdes 17.-18. nov. På Kolle Kolle. Emner er bl.a. DIF kommuneundersøgelse – 

talentudvikling og idrætsklasser samt elitepolitik i kommunerne. Ydeerligere info om 

konference og tilmelding – sendt pr. separat mail. 

c. Nyt fra Brugerrådene 

Ikke det store. 

d. SIGMA SWIM’s Innovationscamp 

Kirsten Andersen orienterede om denne Innovationscamp, om koncept, deltagere, 

emner, resultat og Kirsten vil i videst mulig omfang orienterer RI’s bestyrelse om 

delresultater og opfølgning, koncept og andet. Vi kan overveje om konceptet kan 

bruges på andre foreninger og om RI skal initiere noget lignende. 

e. Henvendelse fra fodboldklubberne 

Formanden orienterede om fælles brugergruppe etableret blandt fodboldklubberne 

vedr. Banefordelingsprincipper og behov. 

f. Lejlighederne på Trørødvej 

Kultur fra fremsendt oplæg til fremtidige udlejningsprincipper for de 4 boliger. 

Bestyrelsen kommenterede på oplægget, som Irene nu bearbejder med de 

kommentarer vi har. Det bearbejdede forslag til svar – rundsendes til bestyrelsen 

inden afsendelse til Kultur.  

 

 

 

 



 

 

4. KV-2017 – Paneldebat i BIC den 16. november. 

Bestyrelsen besluttede at invitere de politiske partier/lister til en paneldebat i Glassalen i 

Birkerød Idrætscenter – torsdag den 16. november kl. 19:00. Invitation til partier er udsendt 

onsdag aften. Vi arbejder på at få Lars Ramlow til at styre debatten. 

 

5. Økonomi 

For nærværende er der 35 foreninger som ikke har betalt. Erik sender rykker asap og herefter 

fordeles evt. ikke betalere blandt bestyrelsen, så vi kan få sagen lukket. 

 

6. DIF’s 2017 rapport om idrætsforhold i kommunerne 

Bestyrelsen drøftede den netop udgivne DIF-rapport og Rudersdal kommunes placering som 

nr. 65 blandt den 98 kommuner (hvoraf kun 94 deltog i undersøgelsen – da visse ø-kommuner 

ikke er medtaget). 

 

7. Eventuelt 

Formanden udsender en Doodle vedr. mødedato i december. 

 

 

Lars Engelberth - referent 


