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Bestyrelsens årsberetning for 2011 for Rudersdal Idrætsråd 
12. marts 2012 

 

1. Bestyrelsen 

Bestyrelsen udgør den ressource som Rudersdal Idrætsråd har til rådighed i dets arbejde. Arbejdet i 

Idrætsrådets regi bygger på frivilligheden og det foreningsdemokratiske princip.  

Der er ikke knyttet professionelle ressourcer til Idrætsrådets funktion i form af ansatte. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste Årsmøde: 

 

Jørn P. Madsen, formand 

Karen Bonnesen, næstformand 

Erik Olsen, kasserer 

Birthe Matzen Bech, sekretær 

Lars Engelberth, bestyrelsesmedlem 

Jan Gudnitz, bestyrelsesmedlem 

Jan Magnussen, bestyrelsesmedlem 

Ellis Sommer, Suppleant  

Ejvind Christensen, Suppleant 

 

Medlemmerne i bestyrelsen sidder i en række udvalg og bestyrelser, hvor de har til opgave dels at 

varetage idrættens interesser, dels at give en idrætsfaglig vinkel på de beslutninger, der træffes. 

Idrætsrådet har pladser i følgende fora: 

 

Folkeoplysningsudvalget: 

Jørn P. Madsen (valgt af Idrætsforeningerne) 

Jan Gudnitz (valgt af Idrætsforeningerne) 

 

Brugerrådene på de lokale Idrætscentre: 

Erik Olsen – Rundforbi Idrætscenter 

Jan Magnussen – Rudegaard Idrætscenter 

Birthe Matzen Bech – Birkerød Idrætscenter 

Erik Olsen – Kulturcentret Mariehøj 

 

Søndervangshallens Fonds bestyrelse 
Gregers Nordentoft 

Anne-Marie Lam 

 

Repræsentantskabet for Hawarthigården 

Erik Olsen 

 

Bestyrelsesposter/tillidsposter i boligforeninger: 

Jørn P. Madsen – Boligerne på Trørødvej 24 og Skovlyportens Ungdomsboliger 

 

Deltagelse i forskellige arbejds- og styregrupper: 

Elitestøtte – Idræt og Motion– Talentprisen– Frivillighedsgruppen - Lederakademiet – 

RudersdalRuten Univers 
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2. RI’s medlemmer 

Rudersdal Idrætsråd er en paraplyorganisation for idrætsforeninger, der er godkendt af 

Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune. Der er ca. 22.000 registrerede medlemmer i de 

146 godkendte foreninger. Heraf er de 67 idrætsforeninger medlemmer af Idrætsrådet. 

 

Det er en væsentlig ambition, at opnå størst mulig indflydelse på de idrætspolitiske beslutninger. 

  

Dette sikres bedst ved, at Idrætsrådets medlemsforeninger repræsenterer så mange idrætsudøvere 

som muligt. Det er derfor en af Idrætsrådets kerneopgaver, at rekruttere flere af Kommunens 

idrætsforeninger til at slutte op om og blive medlemmer af Idrætsrådet. 

 

3. Idrætsfaciliteter 

Et af de områder i foreningsundersøgelsen, der var mest fokus på, var spørgsmålet om hvilke 

idrætspolitiske områder, der skal prioriteres højest i de næste 4 år. Herunder var spørgsmålet, om de 

eksisterende idrætsfaciliteter skal renoveres og moderniseres og om der skal bygges nye 

idrætsfaciliteter.  

 

Det er glædeligt, at Rudersdal Kommune nu har afsat kr. 500.000 til en facilitetsundersøgelse af de 

rammer som idrætten i Kommunen har og hvilke behov der fremover vil være. RI vil gerne deltage i 

dette arbejde og vil i den forbindelse arbejde for  

 

Rudersdal Kommune har igangsat mange spændende tiltag omkring aktiviteter for forskellige 

målgrupper i samarbejde med foreningerne, men det er i den forbindelse vigtigt, at de fysiske 

rammer også kan leve op til ikke alene de nutidige behov, men også til den udvikling, der ligger 

inden for de nærmeste år omkring sundhed og aktiviteter for bestemte målgrupper. 

 

Idrætsfaciliteterne er en afgørende forudsætning for idrætsforeningernes udfoldesmuligheder. Det er 

som udgangspunkt en kommunal opgave at stille faciliteter til rådighed, og Rudersdal Kommune 

råder over mange idrætsfaciliteter, der som udgangspunkt stilles gratis til rådighed til 

idrætsforeningernes rådighed.  

 

 Både foreningsidræt og selvorganiserede aktiviteter har behov for faciliteter og i fremtiden bør 

fleksible anvendelsesformer indtænkes, når faciliteter planlægges.  

 

Ligeledes er det vigtigt at få afdækket i hvilken udstrækning de eksisterende idrætsfaciliteter også 

kan anvendes af vore handicappede medlemmer. 

 

Kommunen har desuden afsat 50 mio på budgettet til etablering af idrætsfaciliteter. 

 

Mange af vore foreninger har allerede nu budt ind med ønsker, men det vil nok være 

hensigtsmæssigt, at vi i forbindelse med udarbejdelse med facilitetsundersøgelsen, får udarbejdet en 

langsigtet handlingsplan for udbygningen af vore idrætsfaciliteter. 

 

4. Tilskudsreglerne 

I forbindelse med vedtagelsen af de nye tilskudsregler i 2007 blev der besluttet en overgangsregel, 

der siger, at ingen forening kan få ændret sit tilskud mere end +/- 10 % pr år i forhold til 2007-

tilskudet gældende for en 3-årig periode. 
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 I forbindelse med afslutningen af overgangsordningen er der blevet udarbejdet justerede regler, 

som nu er blevet lagt ind på Kommunens hjemmeside. 

 

5. Elitestøtten 

For at understøtte udviklingen af elitemiljøer i Rudersdal Kommune har Team Rudersdal og Kultur 

i Rudersdal Kommune indgået et formaliseret partnerskab om en samordning af 

ansøgningsprocedure, ansøgningsform samt samarbejdsaftaler. 

 

Den nye samarbejdsform er blevet afprøvet i 2011 som et pilotprojekt, og det er besluttet at 

fortsætte i denne form fremover. 

 

I 2012 er der afsat kr. 395.000 fra Rudersdal Kommune og fra Team Rudersdal 

 

6. Idrætten og Pressen 

Også i det forløbne år har idrætslivet i Rudersdal været godt dækket ind pressemæssigt gennem den 

lokale Rudersdal Avis - og ikke mindst nogen engagerede sportsjournalister.  

 

Det er utroligt vigtigt, at foreningerne har mulighed for at få fortalt om sine aktiviteter og resultater. 

Ikke mindst i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer. 

 

I bestyrelsen har vi drøftet, om det måske kunne være en idé, at vi fik ansat professionel assistance i 

forbindelse med synliggørelsen også af Idrætsrådets arbejde. 

 

 

7. Hjemmesiden 

Kontakten og kommunikationen mellem bestyrelsen og idrætsforeningerne i Rudersdal Kommune 

er et vigtigt omdrejningspunkt for bestyrelsens arbejde.  

 

Vi udsender jævnlig nyhedsbreve til medlemmerne, hvor vi får en god respons. Men den enkelte 

forening har også gode muligheder for at markedsføre sig her.  

 

8. Rudersdal Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget 

Jan Gudnitz og Jørn P. Madsen blev valgt ind i Folkeoplysningsudvalget for Rudersdal Idrætsråd og 

i forbindelse med konstitueringen af udvalget blev Jørn P. Madsen valgt til næstformand.   

 

Der er sket ændringer af Folkeoplysningsloven. Det hidtidige Folkeoplysningsudvalg er som 

udgangspunkt nedlagt pr. 1. januar 2012. Det nye Folkeoplysningsudvalg får samme vilkår og 

sammensætning som det nuværende Folkeoplysningsudvalg, idet der dog for den resterende 2-

årsperiode vælges 1 medlem fra foreninger, der arrangerer frivilligt socialt arbejde. 

 

Det er vores indtryk, at en megen stor del af oplysningsudvalgets sager i allerhøjeste grad vedrører 

idrættens vilkår, og at vi gennem denne repræsentation har gode muligheder for at varetage 

idrættens interesser.  

 

9. Idrætspriser 

Vi deltager i udvalget for uddeling af Talentprisen, Ungdomslederprisen og Idrætslederprisen og er 

desuden Kommunen behjælpelig med indhentning af oplysningerne for Hædring af idrætsudøvere 

2011 i Rudersdal Kommune.  
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Hædringen af mestre for 2011 og uddeling af Talent og lederpriser for 2012 vil foregå torsdag den 

29. marts 2012 fra kl. 16.00 i Holte. 

 

10. Fonden Søndervangshallen 

Søndervangshallens fond ophørte med at drive Søndervangshallen den 30. juni 2009. Siden er 

fondens vedtægter blevet ændret, således at Fondens eneste opgave er at uddele afkastet fra 

formuen til idrætsformål. 

 

Idrætsrådets repræsentanter i bestyrelsen for ”Fonden Søndervangshallen” er Anne-Marie Lam og  

Gregers Nordentoft, som også er formand for bestyrelsen. 

 

11. Kurser og aktiviteter 

Vi har i samarbejde med Kultur afholdt 6 kurser for foreningsledere, trænere og instruktører med et 

fint fremmøde. Kurserne er åbne for alle foreninger i Kommunen og fremmødet er meget 

tilfredsstillende. Dette samarbejde ser vi hen til at deltage i fremover og eventuelt udbygge. 

 

12. Handlingsplan for det kommende år 

Bestyrelsen har gennem beretningen peget på flere områder, vi vil prioritere højt i det næste år, men 

vi vil gerne fremhæve følgende områder med udgangspunkt i Foreningsundersøgelsen samt 

Temamødet i januar måned 

 

- Idrætsrådet har taget initiativ til, at idrætsforeningernes behov for faciliteter afdækkes af 

Rudersdal Kommune på baggrund af Foreningsundersøgelsen. I den forbindelse vil vi 

arbejde på størst mulig indflydelse i forbindelse med udarbejdelsen af 

facilitetsundersøgelsen. 

 

- Idrætsrådet vil fortsat sætte fokus på det frivillige arbejde 

 

- Idrætsrådet vil tage initiativ til, at der gennemføres aktiviteter, der styrker foreningerne i at 

fastholde og rekruttere ledere gennem eksempelvis uddannelse, emnekurser og workshops. 

 

Handlingsplanen er ikke udtømmende for det arbejde, vi deltager i, men udtryk for nogle områder, 

vi mener, der skal fokus på i det næste år. 

 

13.  Afslutning 

Afslutningsvis vil bestyrelsen for Rudersdal Idrætsråd rette en tak til vore mange 

samarbejdspartnere. Det er måske for omfattende at nævne alle, men vi vil gerne takke vore mange 

medlemsforeninger for den daglige opbakning om bestyrelsens arbejde og for det gode samarbejde 

med Rudersdal Kommune.  

 


