
    Rudersdal Idrætsråd  
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr.05 2011 

Mødedato: 

Torsdag den 26.maj 2011 kl. 19.00 

Sted: 

Søllerød Golfklub 

Næste møde: 

Tirsdag den 6. september 2011 kl. 19.00 

Sted: 

Birkerød Idrætscenter 
 

 Bestyrelse Jørn P. Madsen, formand 

Karen Bonnesen, næstformand 

Erik Olsen, kasserer 

Birthe Matzen Bech, sekretær 

Lars Engelberth, bestyrelsesmedlem 

Jan Magnussen, bestyrelsesmedlem 

Jan Gudnitz, bestyrelsesmedlem   

Ellis Sommer, Suppleant 

Eivind Christensen, Suppleant 

Ikke til stede: Karen Bonnesen, Birthe Matzen Bech og Eivind Christensen 
 

Jørn 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

Jørn 2. Meddelelse 

 

Jørn deltog i Erik Mollerups reception fredag den 6. maj på hans 50 års dag. 

 

Jørn orienterede om sit møde mandag den 2. maj kl. 16 med repræsentanter for 

Partnerskabet Store Kalv. 

 

Jørn orienterede om sager fra sidste Folkeoplysningsmøde den 24. maj. 

 

Ellis orienterede om sit møde med Bo Eriksen den 5. maj omkring VM 2011. 

Formålet med mødet var at give Bo Eriksen input til Vip - arrangement som 

kommunen vil lave den 23. og 24. september 2011 i forbindelse med VM 

cykling. Kommunen har bevilliget kr. 100.000 til afholdelse af 4 VIP – 

arrangementer i telt opstillet neden foran Rådhuset, således at man kan følge 

cykelrytterne, når de passerer Geels Bakke og videre rundt til Vangebovej. 

Inviteret bliver alle foreninger i kommunen med hver et antal billetter. 

 

          3.    Sager til opfølgning 

 

Ingen 

          4.  Spørgeundersøgelser til RI’s medlemmer -  Resumé 

 

Der var enighed om, at det haster med at få sendt resumeet ud til medlemmerne, 

som det også blev lovet på årsmødet. De enkelte foreninger/bestyrelser er meget 

forskellige, så derfor har de brug for et materiale fra undersøgelsen, som kan 

danne grundlag for deres videre arbejde med e enkelte spørgsmål og besvarelser 

fra undersøgelsen især i forhold til deres egne medlemmer. 

 

Vi har endvidere fået en indbydelse til et møde om spørgeundersøgelsen med 

kulturforvaltningen og repræsentanter fra RI’s bestyrelse den 9. juni kl. 16.30-
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17.30. Jan Gudnitz og Jørn P. Madsen deltager. 

 

Jan G. og Jørn laver snarest en sammenfatning af undersøgelsen. Møde er aftalt 

til fredag den 3. juni kl. 10 hos Jørn. 

 

Jan G.          5. Nye Temamøder    

 

Der var enighed om at få arrangeret et temamøde omkring administration og 

kassererens rolle herunder også belysning af den fremtidige vision for 

foreningsarbejdet, strategier mv. Det planlægges afholdt i oktober 2011 

 

Jørn tager kontakt med Bo Eriksen med henblik på at få arrangeret mødet i 

fællesskab. 

 

Desuden planlægges afholdt workshop med Torben Bundgaard i januar 2012 med 

udgangspunkt i et foreningens ”fremtidsværksted” 

 

Birthe 6. RI’s hjemmeside/facebook 

 

Karen laver oplæg til en Facebook hjemmeside til præsentation på næste 

bestyrelsesmøde 

 

Erik 7. Økonomi 

 

Kontingentopkrævninger for 2011 er sendt ud og liste med ikke betalte 

kontingenter blev udleveret til Jørn. 

 

 8. Eventuelt 

 

Bestyrelsesmøder efterår 2011: 

 

Tirsdag den 6. september  

Onsdag den 26. oktober  

Torsdag den 24. november 

 
 

JPM, referent  

28. maj 2011 


