
 

 

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 03/15 i Rudersdal Idrætsråd 

 

Tirsdag den 30. juni 2015 kl. 18.00 

 

Restaurant Nautilus, Vedbæk Havn, Vedbæk Strandvej 

 

Deltagere: 

 

Lars Engelberth 

Erik Olsen  

Jan Hansen 

Irene Schwartz  

Jørn P. Madsen  

Ejvind Christensen 

Søren Grotum 

Ellis Sommer, suppleant - afbud  

Inga Sig Nielsen Nørby, suppleant -  

 

Dagsorden: 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

3. Meddelelser 

Formanden oplyste, at forslag til Idrætsinitiativprisen samt forslag om uddeling af 

kontingentstøtte vil blive fremsendt med referatet til dette møde. 

Der anmodes om at RI indstiller en person til tematisk netværk for frivillighed. Ellis Sommer 

deltager på vegne af Rudersdal Idrætsråd. 

Kapacitetsanalyseudvalget har afholdt møde og vil gerne have yderligere in-put fra Rudersdal 

Idrætsråd. Forvaltningen ønsker derfor et møde med rådet i begyndelsen af august måned. 

På grund af det stigende antal engelsk-sprogede borgere i Rudersdal kommune – vil Rudersdal 

Idrætsråd fremover have underteksten ”Rudersdal Sports Board” på hjemmesiden og andre 

relevante steder. 

Foreningerne i Holte har en udgift på kr. 25.000,- til arkitektomkostninger i forbindelse med 

udarbejdelse ad projektforslag. RI drøftede muligheden for at støtte, men fandt efter en god 

debat, at det kunne danne præcedens hvis rådet gjorde dette – hvorfor vi må opfordre andre til 

at støtte. Formanden gjorde opmærksom på, at Lokale og Anlægsfonden barsler med en ny 

omgang støttemidler til halprojekter, renovering og nye formål, som foreningerne i Holte bør 

holde et vågent øje med. Formanden orienterer Holte-gruppen om dette. 

 

4. Sager til opfølgning 

Flygtninge henvendelsen vedr. Foreningstilskud (lavere kontingent) blev drøftet. Set i lyset af 

diverse kommunale projekter – blandt andet forankret i Beskæftigelse og af praktiske hensyn, 

overlader vi støtteordninger til flygtninge – til det kommunale system. Det er for administrativt 

vanskeligt for foreningerne at lave forskellige kontingentsatser, det vil være for 

ressourcekrævende – ligesom der er et værdighedselement overfor flygtningene. Foreningerne 

vil gerne bidrage til en positiv integration – og måtte der blandt flygtningene være personer 

med evner, interesser for eventuel foreningspraktik som træner eller administrativ personale – 

er foreningerne meget positive. 

 

Vi afholder opfølgningsmøde med forvaltningen den 20. Oktober kl. 17:00 



 

5. Rudersdal Folkemødedag 

Rudersdal Idrætsråd er blevet opfordret til at deltage i Rudersdal Folkemødedag – lørdag den 

29. August på Havarthigården i Holte. Rådet vil forsøge at etablere et debatmøde om 

ForeningsDanmark under pres i interviewform men med mulighed for debat 

 

6. Økonomi 

Kassereren har ikke modtaget alle indbetalinger, så der følges snarligt op med en rykker over 

for de foreninger som ikke har betalt. Endvidere udarbejdes til næste møde – en oversigt over 

betalende foreninger sammenholdt med den totale liste. 

 

7. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt. 

 

 

 

Referent: Lars Engelberth 


