
 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd 

 

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00 

 

Glassalen – Birkerød Idrætscenter. 

 

Deltagere: 

 

Lars Engelberth 

Erik Olsen  

Jan Hansen 

Uffe Kemnitz - afbud 

Klaus Lorenzen 

Irene Schwartz  

Ejvind Christensen 

Ellis Sommer, suppleant  

Kirsten Andersen  

 

Dagsorden: 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

3. Sager til opfølgning 

 

• Søndervangshallens Fond 

Civilstyrelsen i Viborg har fremsendt svar på ønske om vedtægtsændringer for 

Fonden. Svaret er sendt til vores e-boks. Man anerkender vedtægtsændringerne, 

således at Fondens bestyrelse – fremadrettet udgøres af bestyrelsen i Rudersdal 

Idrætsråd 

• Årets idrætsleder 

De indstillede kandidater blev drøftet – men vi afventer den forlængede frist – inden 

endelig afgørelse træffes. Det undersøges om vi kan finde en lokal kunstner til en 

glasfigur – og halvdelen af midlerne gives til et arrangement i den valgte idrætsleders 

klub – til fejring af vedkommende. Af hensyn til de meget forskellige ansøgninger – 

udarbejdes et skema til næste år som skal udfyldes. 

• Idrætsinitiativprisen 

De indstillede initiativer blev drøftet, men også her afventes fristforlængelsen. 

• Rudersdal elitestøtte – styringsgruppe 

Kirsten Andersen overtager formandens plads i styringsgruppen. 

• Broen Rudersdal 

Lars Netterberg har fremsendt information om denne nye frivillige forening, som 

primært hjælper Rudersdal-borgere med stram økonomi ind i foreningslivet, med bl.a. 

finansiering af medlemskontingenter. Info om foreningen lægges op på vores website. 

• Kollegiet på Trødrødvej 

Den beboer, som ikke længere opfyldte betingelserne, er nu fraflyttet. Kultur har 

endnu engang bedt os om ikke at genudleje. Rudersdal Ejendomme har meddelt, at 

lejligheden kan udlejes fra første marts. Vi har tidligere meddelt Kultur, at vi ikke vil 



betale for manglende udlejning, når vi er forhindret i at genudleje. Faktuelt ved vi, at 

Søllerød Golddiggers har tre spillere de gerne vil have ind….. 

 

4. Ny website 

Stor ros til Kirsten Andersen for implementeringen af vores nye website – og stor tak til 

Olav Dyrbye for at facilitere den gamle website. Der er fortsat enkelte ændringer som skal 

laves og testes – men IT-udvalget bestående af Lars, Irene og Kirsten fortsætter. Vi skal 

blandt andet have testet funktionaliteten – Indmeldelse…. 

 

5. Repræsentantskabsmødet 26. marts 

Jesper Tvermoes fra Birkerød Tennisklub er indstillet som dirigent. 

Endvidere tilkendegav den siddende bestyrelse – hvem der ønskede at fortsætte og hvem der 

ville stoppe. 

 

6. Økonomi og budget for 2019 

Der er blevet brugt mere end et normalt år i år – hvilket primært skyldes initiativerne 

omkring den relancerede web-site. 

 

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

Lars Engelberth 


