
Ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 17.marts 2011 kl.19 i Birkerød 

Idrætscenter 

 

1. Formand Jørn P Madsen byder velkommen til repræsentantskabsmødet og 

foreslår Lars Hillinger til dirigent. 

          Birthe Matzen Bech som referent 

2. Lars Hillinger takker for valget og erklærer repræsentantskabsmødet indkaldt i 

rette tid efter vedtægterne. 

3. Bestyrelsens beretning ved formand Jørn P Madsen. Se vedhæftede fil 

Foreningernes kommentarer til beretningen: 

     Bjørn Christau takker for en god beretning. Bjørn kommenterer det lave budget          

til eliteidrætten fra kommunen og det lokale erhvervsliv. Foreslår at man 

engagerer folk lokalt og undersøger mulighederne for støtte her. Roklubben søger 

f.eks. støtte til det paraolympiske leje i 2012 andet steds. Beløbene fra kommunen 

er for små og det tager alt for lang tid i administration at søge dem. Håber at 

paraplyorganisationen vil gå ind i dette. 

 

Jørn anbefaler at foreningerne går til Folkeoplysningsudvalget med dette 

Eliten udvikles gennem foreningernes hårde arbejde. 

 

Beretningen og handlingsplanen tages til efterretning 

 

4. Kasserer Erik Olsen gennemgår regnskabet.  

     Der er ikke spørgsmål og kommentarer til regnskabet som dermed er godkendt 

5. Erik Olsen fremlægger budgetforslag for 2011 

6. Der er ingen forslag og kommentarer til budgetforslaget, så det er vedtaget.  

7. kontingent er uændret 400 kr for under 100 medlemmer og 600 kr over 100 

medlemmer 

8. Erik Olsen, Jan Gudnitz og Jan Magnusen genvælges til bestyrelsen og som 

suppleanter genvælges Ellis Sommer og Ejvind Christensen 

9. Jesper Schøning vælges som revisor  

10. Bjørn Christau og Bjarne Bech vælges som revisorsuppleanter 

11. Under eventuelt gennemgår Jan Gudnitz resultater fra Foreningsundersøgelsen.  

 

På trods af at undersøgelsen blev gennemført under den økonomiske krise, ses at 

mange foreninger har fået flere medlemmer og er kommet styrket ud af det. Andre 

foreninger føler sig svækket og har haft problemer med faldende medlemstal, 

ledere og økonomi. 

     Foreningslederne synes at det er blevet sværere at være foreningsleder pga. mere      

administration. Ligeledes er det sværere at rekruttere formænd og kasserer.  

Der findes dog hjælp til administration via DGI´s værktøj 



Foreningsidrætten har fat i de unge til de bliver 16-17 år. Derefter falder 

medlemstallet. 

Behov for flere og bedrer faciliteter 

Fint samarbejde med kommunen i det daglige arbejde. Det bliver straks sværere 

når sagerne er tunge 

 

Spørgsmål eller kommentarer til foreningsundersøgelsen. 

Jørn opfordrer foreningerne til at bruge undersøgelsen aktivt også politisk, så der 

kommer en bred debat om bl.a. faciliteterne. Problemer med at have plads til de 

selvorganiserede i de nuværende faciliteter. Dette kræver drøftelser med 

kommunen. 

Nærum tennisklub: Er der et bestyrelsesansvar hvis foreningen kommer i 

økonomisk uføre. Jan siger at der netop har været kørt en sag i Virum, hvor 

bestyrelsen ikke blev dømt, da de havde handlet i god tro. Der er potentielt et 

ansvar hvis man handler dumt. Man kan tegne en forsikring som bestyrelse for 

nogle få tusinde kr. Forsikringen dækker dog ikke hvis man har handlet bedrer 

vidende 

Opfordring til at RI undersøger om denne forsikring kan købes billigere hvis vi 

gør det samlet. 

Jan opfordrer til at bestyrelserne får en ledelsesuddannelse f.eks. gennem DIF 

Bjørn opfordrer til links til gode hjemmesider på vores hjemmeside 

 

Lars takker for god ro og orden. 

 

Gregers Nordentoft fra Søndervangfonden fortæller om fonden. Da 

Søndervangshallen blev solgt til kommunen var der 1 mill kr. tilbage. 

Vedtægterne blev ændret til at afkastet kan udloddes en gang om året. I år er 

pengene gået til: 

Birkerød tennisklub har fået 8500 kr. til play and stay 

Skjold fodbold har fået 12000 kr. til et socialt projekt 

Skjold Basketball hat fået starthjælp på 10000kr 

Rudersdal sportsdansere har fået hjælp til et stofgulv til balletbørnene på 12000 kr 

 

Til næste år vil fonden støtte udsatte børn- og unge med et større beløb, måske 

gennem flere år. Følg med på RI´s hjemmeside. 

 

 

 

 

Rudersdal Fægteklub  rudersdalfk@hotmail.com  


