
 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd 

 

Torsdag den 31. maj 2018 kl. 19.00   

Mødested – Mødelokale 1.2, Birkerød Idrætscenter 

 

Deltagere: 

 

Lars Engelberth 

Erik Olsen  

Jan Hansen 

Klaus Lorenzen 

Irene Schwartz - fraværende 

Uffe Kemnitz - fraværende 

Ellis Sommer 

Kirsten Andersen suppleant 

Ejvind Christensen, suppleant - fraværende 

 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt – dog med tilføjelse af punkt k: Møde med KFU 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

3. Sager til opfølgning 

 

a. DIF’s årsmøde 

Hovedtemaet i år var FN’s 17 Verdensmål. Skal vi sætte fokus på dem 

lokalt i samarbejde med foreningerne? Vi overvejer et medlemsmøde med 

repræsentant fra DIF med konkrete forenings forslag til hvad man kan gøre. 

b. Databeskyttelse for foreningerne 

Vi modtager snart en databehandleraftale fra vores Webmaster Olav 

Dyrbye. I forhold til vores medlemsforeninger har vi på websitet fjernet 

formænds navn, adresser telefonnummer og mailadresse. Vi har indføjet et 

link til medlemsforeningerne. Vi har bedt medlemsforeningerne om 

samtykke til at opbevare deres data. 

c. Folkeoplysningsudvalget 

Introduktion af website fore foreninger og frivillige. Budgetorientering. 

Foreningsplatformen samt drøftelse af Sundhedsprofil Rudersdal. Desværre 

ikke gode tal specielt med hensyn til alkohol og rygning. De tal skal bare 

være bedre. 

d. Lejlighederne på Trørødvej 

Punktet udsat  

e. Åben Skole 

Rudersdal kommune har forladt Skolen i Virkeligheden og er overgået til 

skoletjenesten som platform når det gælder kommunikation mellem skoler 

og foreninger. Der er udnævnt 3 områdeansvarslige tovholdere i forhold til 

skoledistrikterne. Hvorledes der sker en kickstart af projektet i forhold til 

idrætten vides ikke. 

Ifølge forvaltningen på informationsmødet i maj er økonomi og 

forsikringsforhold nu afklaret. 

  



 

f. Brugerrådene 

Rundforbi: Ikke meget nyt – uklart om BSV stopper træning på Vedbæk. 

Rudegaard: Renovering af mødelokaler igangsættes snart, så UiR kan rykke 

ind og de nye foreningslokaler kan blive klar. Klaus Lorentzen orienterede 

om hal situationen på Dronninggaardskolen. 

Birkerød: Har gang i renovering af svømmehallen.  

g. Ny website? 

Vores website skal moderniseres, så den blandt andet er skalerbar i forhold 

til pc, tablets og mobiltelefoner. Kirsten Andersen tager kontakt til Olav 

Dyrby og udarbejder notat om fremtidsmulighederne. 

h. Søndervangshallens Fond 

Rudersdal kommune ønsker ikke længere at udpege repræsentant til fondens 

bestyrelse. Den hidtidige repræsentant ønsker at træde ud, men foreslår, at 

Rudersdal Idrætsråd overtager hans plads. Dette bliver undersøgt i forhold 

til vedtægterne og skal så forelægges på Fondens generalforsamling 

Idrætsrådet ser positivt på at overtage en evt. 3. plads.  

i. Dialogmøde vedr. Rundforbi 7.juni kl. 17:00 

Punktet behandlet under punkt f. 

j. Talentpris/Idrætslederpris 

Kommunen har indkaldt emner til årets talentpris. Billedillustrationen 

indbyder ikke idrætsforeninger til at søge. Ifølge notat inviteres RI til at 

stille med en repræsentant til Juryen, men vi har endnu ikke hørt noget. KA 

er i så fald repræsentant. 

k. Møde med KFU søges afholdt onsdag den 20. juni kl. ca. 19:00 efter 

kommunalbestyrelsesmødet på Rådhuset. Mødeemner rundsendes separat 

  

 

4. Økonomi – kommunikation med foreningerne 

Kassereren orienterede om medlemstallet 

5. Eventuelt 

 

a. Billeder af bestyrelsens medlemmer 

Billeder blev taget af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og vil blive 

offentliggjort på website og Facebook. 

  

Næste møde planlagt til mandag den 25. juni bliver en uge tidligere 

nemlig Mandag den 18. juni – formodentlig i Holte Roklub. 

 

 

 

Lars Engelberth 

Referent 


