
 
Rudersdal Idrætsråd 
 

Referat fra årsmøde 

Mødedato: 

Tirsdag den 12. marts 2012 kl. 19.00 

Sted: 

Birkerød Idrætscenter 

  
 

 Bestyrelse Jørn P. Madsen, formand 

Karen Bonnesen, næstformand (Referent) 

Erik Olsen, kasserer 

Birthe Matzen Bech, sekretær 

Lars Engelberth, bestyrelsesmedlem 

Jan Magnussen, bestyrelsesmedlem 

Jan Gudnitz, bestyrelsesmedlem  (ikke til stede) 

Ellis Sommer, Suppleant 

Eivind Christensen, Suppleant 

 Medlemmer: Topstykkets Badmintonklub (2 personer), Bordtennisklubben Vedbæk (1 

person), Rudersdal Handicapidræt (1 person), Judo og Jiu Jitsu Klub (2 

personer), Holte Kano og Kajak (1 Person), Nærum Kroketklub (1 person), 

Birkerød Aktive Seniorer (2 personer), Søllerød Seniorsport (2 personer), 

Nærum Tennisklub (1 person) 
 

 1. Valg af dirigent:  

Lars Hilliger vælges. 

 

Valg af referent:  

Karen Bonnesen vælges. 

 

 2. Bestyrelsens beretning:  

Jørn Madsen aflægger beretning. Den skriftlige beretning blev delt ud til 

deltagerne og Jørn Madsen kommenterede denne med supplerende bemærkninger 

Ingen yderligere kommentarer til denne. 

 

           3.    Godkendelse af årsregnskab:  

Erik Olsen gennemgår regnskabet, og det godkendes. 

 

Søllerød Seniorsport spørger til, hvorfor RI har så stor en egenkapital? Erik Olsen 

svarer, at det er en konsekvens af sammenlægningen af de to tidligere Idrætsråd 

samt et tilskud fra en miljøfond.  

 

           4.  Indkomne forslag:  

Ingen forslag indkommet. 

 

           5. Forslag til budget:  
Erik Olsen fremlægger forslag til budget og dette godkendes af forsamlingen. 

 

Fastsættelse af kontingent:  
Fortsætter uændret. Godkendes af forsamlingen. 

Der spørges til de forskellige kontingentsatser. Erik Olsen svarer, at der er 

forskellige satser afhængig af foreningernes medlemsantal. 

 

 6. Valg af bestyrelse: 

Jørn Madsen er på valg og er villig til genvalg. 
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Karen Bonnesen er på valg og ønsker ikke genvalg 

Birthe Bech er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Lars Engelberth er på valg, ønsker genvalg og vælges. 

Bestyrelsen foreslår Søren Grotum og Ejvind Christensen som nye 

bestyrelsesmedlemmer og de vælges. 

 

 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 

Ellis Sommer og Jan Hansen (ABS) vælges. 

 

           8. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter:  

Revisor: Jesper Schiønning vælges. 

Revisorsuppleanter: Bjarne Bech og Bjørn Christau vælges. 

 

 9. Eventuelt:  
John Austin: Spørger til halfordelingsproblematikken – at man mere eller mindre 

vinder hævd på tiderne og står først i rækken hvert år. Jørn Madsen tilkendegiver, 

at det er et meget ømfindtligt spørgsmål, og at det er naturligt at tage op, men at 

det ikke er ligetil at komme med en løsning. Det er dog en vigtig problemstilling, 

som løbende skal tages op. 

Lars Engelberth: Påpeger at klubfaciliteterne lader noget tilbage at ønske flere 

steder i kommunen og at der bør lægges vægt på dette i den kommende periode. 

Bl.a. bør det undersøges nærmere hvilke brugere der er af mødelokaler i 

idrætscentrene. Jørn Madsen synes det er en vigtig problemstilling og vil 

undersøge det nærmere.  

Søllerød Seniorsport: Ser et stort problem i at skulle diskutere tildeling af tider 

forfra hvert år. 

John Austin: Dynamikken hives ud, hvis vi ser på tiderne for fasttømrede. 

Lars Engelberth: Har aldrig set en kapacitetsudnyttelse anvendt. Dette bør gøres 

mere intenst i forhold til tildelingen af tiderne. 

Nærum Tennisklub: Er der en ansvarsforsikring, der dækker 

bestyrelsesmedlemmer i foreningerne. Jørn Madsen vil undersøge det nærmere. 

Ellis Sommer: Hvor langt er man med diskussionen af idrætspolitikken i 

kommunen. Jørn Madsen: Høringen er ovre, og der vil snart komme en 

udmelding fra kommunen 

 

KB, referent 

12.03. 2012 


