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Jørn 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Jørn 2. Meddelelser

Folkeoplysningsudvalget behandlede og godkendte den 31. august 2010 regnskab
for 2009, referat fra repræsentantskabsmøde samt årsrapport 2009 og tog
regnskabet til efterretning. Samtidig gav Folkeoplysningsudvalget udtryk for, at
der gøres mere for at informere borgere og foreninger om mulighederne for at
benytte idrætsklinikken. Se pkt. 6.

Havarthigaarden har sendt en forespørgsel til Erik om, hvorvidt vi stadig er
interesseret i at deltage i repræsentantskabet for Havarthigaarden. Det er vi, og
Jørn giver besked til Havarthigaarden.

Jørn orienterede om Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. september 2010:

Rudersdal lederakademi med start i efteråret 2010 er udsat indtil vider af mangel
på tilslutning.

Der var en drøftelse af fodbold i Rudersdal Kommune – definition som primært
udendørs sport – fodboldklubbernes anvendelse af indendørs faciliteter.
Drøftelsen gav ikke anledning til at ændre de nuværende regler.

3. Sager til opfølgning
- ingen

Jan G. 4. Spørgeundersøgelse til RI’s medlemmer.

Vi har nu fået svarene tilbage på vores foreningsspørgeundersøgelse med et
tilfredsstillende.

Svarene blev gennemgået og på baggrund af svarene, var bestyrelsen enige om
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følgende indsatsområder:
- Synlighed af RI
- Faciliteter Kapacitet og renovering af foreningsfaciliteter
- Kontrol og indrapportering
- ”Frivillighedsåret DIF” ledere og trænere
- Organiseringen af idrætten i foreningen
- Ventelister og faciliteter
- Tilskudsreglerne
- Selvejende foreninger og kommunale bygninger
- Temaaften med vores foreninger
- Pressen

Der blev trukket lod om 5 gange to biografbilletter Jan og Jørn sender breve ud til
de heldige.

Jan laver en sammenfatning af undersøgelsen på baggrund af de indkomne svar.

Jørn 5 Budgetforslag for 2011-14 med tilhørende tilpasningsforslag for KFU’s
område.

På det sidste bestyrelsesmøde, var der enighed om, at formanden og
næstformanden skulle skrive et læserbrev vedrørende start- og udviklingspuljen,
der på sidste møde i Folkeoplysningudvalget var blevet indstillet til at skulle
beskæres så kraftigt, at der kun ville blive kr. 25.000 til rådighed fremover. I
realiteten en hel fjernelse af kontoen.

I den efterfølgende behandling i kulturudvalget besluttede man at reducere
beløbet med 50.000 kr. således at der fremover vil være 275.000 til rådighed på
kontoen.

Bestyrelsen er meget tilfreds med, at man har fundet besparelserne andre steder
på Kulturforvaltningens budget, idet vi betragter Start- og udviklingspuljen, som
et centralt element i hele Rudersdals støtte- og tilskudssystem

Birthe 6. RI’s hjemmeside

På baggrund af henstilling fra Folkeoplysningsudvalget om mere synlighed
omkring idrætsklinik Nord udarbejder Erik og Birthe materiale til at lægge på
hjemmesiden.

Erik 7. Økonomi

Der var en drøftelse af de resterende kontingentrestancer.

8. Eventuelt

JPM, referent
Birkerød, den 10. september 2010


