
 

 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd 

 

Mandag den 18. juni 2018 kl. 18:30 – der er spisning i forbindelse med mødet 

Mødested – Furesø Golfklub – Restaurant Hestkøbgaard 

 

Deltagere: 

 

Lars Engelberth 

Erik Olsen  

Jan Hansen 

Klaus Lorenzen 

Irene Schwartz  

Uffe Kemnitz 

Ellis Sommer 

Kirsten Andersen suppleant 

Ejvind Christensen, suppleant 

 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

3. Sager til opfølgning 

 

a. Ny website? 

Notat fra Kirsten er rundsendt og blev drøftet på mødet. Der er enighed 

om at vores website trænger til en ansigtsløftning. Det blev besluttet at 

nedsætte et hurtigt arbejdende IT-udvalg bestående af KA, IS og LE som 

udbygger notatet med muligheder og økonomi. Maxramme kr. 20.000,- 

b. Lejlighederne på Trørødvej 

Kan vi få en liste over beboerne med klub tilhørsforhold samt længde af 

lejemål? IS udleverede en liste over lejlighederne, lejemål og vi drøftede 

problemstillingerne blandt andet med renovering af lejlighederne når de 

fraflyttes. Endvidere drøftede vi forholdet med eliteidrætsudøvere og 

breddeidrætsudøvere. Beslutning om hvem lejlighederne tildeles ved 

ledighed, ligger i bestyrelsen for idrætsrådet efter motiveret ansøgning fra 

interesserede. Ledige lejligheder slås op på website og SOME samt 

rundsendes til foreningerne via formandsbrev. 

c. Søndervangshallens Fond 

Borgmesteren har meddelt, at Rudersdal kommune ikke vil udpege nogen 

repræsentant til bestyrelsen for Fonden Det betyder, at der skal 

vedtægtsændringer til – som skal besluttes af Idrætsrådet jf. Fondens 

vedtægter. Idrætsrådet besluttede at lægge Fonden ind under bestyrelsen i 

Idrætsrådet og fremsender denne vedtægts ændring til Fondens bestyrelse. 

d. KFU møde på onsdag 

Bestyrelsen diskuterede emnerne til mødet og udarbejder power point med 

de tre vigtigste emner til mødet. 

e. DIF/DGI Foreningspulje 

Efter nærmere afklaring hos relevante myndigheder – besluttede vi, at vi 

om muligt skal søge økonomiske midler i denne pulje. 



f. Rudersdal Folkemøde 2018 

Vi har fået en henvendelse fra Rudersdal Folkemøde som ønsker at 

inddrage det frivillige foreningsarbejde i Folkemødet. Der kan være 

idrætsforeninger som mere praktisk kan vise, hvad man kan indenfor deres 

idræt – ex. Fægtning. Holdsport, løb og andet. Det skal afklares hvilket 

fysisk område man forestiller sig at aktiviteterne skal finde sted på. 

Endvidere var det måske en overvejelse værd, at invitere spejderne. Vi kan 

primært opfordre foreningerne til at deltage. 

 

4. Økonomi  

Ser fornuftig ud – vi udsender evt. rykkere i september. 

5. Eventuelt 

a. De sidste billeder af bestyrelsens medlemmer 

Billederne blev taget. 

b. Henvendelse fra Rudersdal kommune om foreninger som evt. ønsker at 

deltage i idrætsdag for 7-9 klasser på Nærum Skole.  

Henvendelsen videresendes til foreningerne i formandsbrev. 

 

 

 

 

Lars Engelberth 


