
REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I RUDERSDAL IDRÆTSRÅD 2018. 

 

Som indledning til Repræsentantskabsmødet blev Rudersdal Idrætsråds Initiativpriser uddelt. 

Rådet havde i år valgt at uddele to priser.  

 

Modtagerne af initiativpriserne 2018 blev Sigma Swim og Tennisklubberne Holte, Birkerød og 

Vedbæk. Prismodtagerne fik hver 5.000 kr. og en buket blomster i en flot Lyngby vase. 

 

Sigma Swim modtog prisen for initiativet med afholdelse af en Innovationscamp, hvor man 

over en weekend satte fokus på mulighederne for at udvikle Sigma Swim. Efter afholdelse er 

der udarbejdet en hvidbog med konkrete indsatsområder.  

 

Tennisklubberne Holte, Birkerød og Vedbæk modtog prisen for deres indsats i forbindelse med 

nylig afholdte Davis Cup landskamp, hvor samarbejdet mellem de tre klubber gjorde 

arrangementet muligt.  

 

Herefter blev legater fra Søndervanghallens Fond uddelt. Læs mere her om på www.rudersdal-

idr.dk.  

 

Formand for Rudersdal idrætsråd Lars Engelberth bød herefter velkommen til 

repræsentantskabsmødet i Rudersdals Idrætsråd, der blev afviklet med nedenstående 

dagsorden.  

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år. 

3. Godkendelse af årsregnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre 

bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor og to revisorsuppleanter. 

 

Ad. 1: 

Jesper Tvermoes blev valgt til dirigent og Irene Schwartz til referent. 

 

Ad 2.: 

Formand Lars Engelberth aflagde bestyrelsens beretning. Læs den fulde beretning på 

www.rudersdal-idr.dk 

 

Lars Engelberth knyttede blandt andet nedenstående kommentarer til beretningen. 

 

Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har på mange områder været identisk med foregående 

års indsats. Bestyrelsen har blandt andet fortsat indsatsen med at varetage Rudersdals 

Idrætsforeningers interesser samt give en idrætsfaglig vinkel på de beslutninger, der træffes i 

kommunen.  

 

Lars Engelberth henledte også opmærksomheden på, at Rudersdal Idrætsråd også er aktive i 

en række organer udover Idrætsrådet. 

 

Rudersdal Idrætsråd er således repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, Rundforbi 

Idrætscenter, Kulturcenter Mariehøj, Rudegaard Idrætscenter, Birkerød Idrætscenter, 

Søndervangshallens Fond, Havarthigården, Skovlyportens ungdomsboliger og Trørød 

Idrætskollegie samt styregruppen for Elitestøtte i Rudersdal Kommune.  

 



Lars Engelberth orienterede ligeledes om, at Dansk Idrætsforbund har afsat en pulje på 46 

mill. kr. i næste fire år. Foreninger kan frit søge midler her, og formanden opfordrede alle til at 

gøre brug af det. Ansøgninger under 100.000 kr. vil blive ekspederet uden lang 

ekspeditionstid.  

 

På oplæg fra formanden for Holte Roklub udspandt der sig en drøftelse af forholdene for 

klubberne rundt om Furesøen.  Blandt andet er bygninger i dårlig stand. Klubberne finder, at 

der er stor forskel på, hvorledes kommunen støtter vedligeholdelse af private og kommunale 

steder.  

 

Det blev blandt andet foreslået, at der på Rudersdal Idrætsråds hjemmeside oprettes et forum 

for de klubber, der selv ejer deres klubhuse.  

 

Repræsentanter fra Rudersdal kommunalbestyrelse glædede sig over, at bestyrelsens 

beretning viste, at der er stor idrætsaktivitet i kommunen. Den efterfølgende debat viste også, 

at der er mere brug for dialog mellem kommunen og idrætsforeningerne og idrætsforeningerne 

indbyrdes.  

 

Rudersdal Idrætsråd har stor forståelse for, at de selvejende foreninger har brug for støtte, og 

vil gerne være med i et forum om problematikken.  

 

Bestyrelsens beretning er taget til efterretning. 

 

Ad.3  

Erik Olsen aflagde årsregnskabet, der blev godkendt af forsamlingen.  

 

Ad. 4 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad. 5 

Erik Olsen fremlagde forslag om uforandret budget og kontingent for medlemskab af 

Idrætsrådet.  

Budget og kontingent godkendt. 

 

Ad. 6 og 7 

På valg til bestyrelsen var Erik Olsen, Klaus Lorentzen og Irene Schwartz.  

På valg til suppleantposterne var Kirsten Andersen og Eivind Christensen. 

 

Alle var villige til genvalg og blev valgt.  

 

Ad. 8 

Revisor Jesper Schiønning blev ligeledes genvalgt, men gjorde opmærksom på, at han ikke 

ønsker genvalg i 2019. Revisorsuppleanter ligeledes genvalgt.  

 

Formand Lars Engelberth takkede herefter dirigenten og de fremmødte for et godt 

repræsentantskabsmøde. 


