
 

 

Rudersdal, august 2019 

Nyhedsbrev August 

Håber alle foreninger har haft gode aktiviteter siden før sommerferien. 

Flere idrætsgrene har afholdt sommerlejre for de yngste – og meldingerne har været god opbakning 

til aktiviteterne. 

Vi minder om møde med og om pressen i Rudersdal Avis 

 

Kom og mød den nye chefredaktør for Rudersdal Avis, Lars Schmidt. 

Hvordan får vi som idrætsforening bedre omtale af vores aktiviteter og resultater i Rudersdal Avis? 

De spørgsmål og sikkert mange flere, besvarer Lars Schmidt på Idrætsrådets møde 

Tirsdag den 10. september kl. 18:45 til 21:00 

Mødet afholdes i Glassalen i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1 - 3460 Birkerød 

Sæt allerede nu X i kalenderen 

Nye kontaktpersoner i foreningerne? 

Rigtigt mange foreninger har afholdt generalforsamlinger, hvoraf nogle har skiftet formand eller 

kasserer. Husk venligst at opdatere kontaktpersoner i forhold til Rudersdal Idrætsråd og andre 

relevante samarbejdspartnere. Send gerne ændringer til formandri@gmail.com 

Mulighed for indtjening til foreningen på Birkerød Torvedag. 

Sommerferien er forbi, og det er tiden, hvor de fleste foreninger er ved at komme i 
omdrejninger med deres arbejde. Birkerød Torvedage vil gerne hjælpe jer i foreningerne med at 
komme ud til borgerne med jeres tilbud. Derfor stiller vi 4 stadepladser på 8 m2 samt 1 bord til 
rådighed for Birkerøds foreninger lørdag den 31. aug. og lørdag den 7. sept. fra 10-14 til en 
favørpris på 100 kr. 
 
Stadepladserne stilles til rådighed efter først til mølle-princippet. 
Bestilling af stadeplads og nærmere oplysning hos Jette Søvndahl tlf. 20742370 eller email: 
birkerodtorvedage@gmail.com 
 
Derudover tilbyder vi leje af torvecafeen for kr. 350, vi stiller kaffe og kopper til rådighed og 
forening kommer med frokostret, kunne være frikadeller, sandwich, burger. I har alle udgifter i 
forbindelse med maden men for også hele fortjenesten også på kaffen. 
I cafeen er der 2 kaffemaskine, termokander, elkedel, microovn, 2 elplader, rister til toast og 
bøffer, køleskab, knive og skærebrætter. CAFEEN ER GODKENDT TIL SALG AF FØDEVARER. 
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Nye website og Facebook side 

Vores website trængte til opfriskning – hvilket er sket nu. Tjek gerne din egen forening. Vi henviser til 

foreningernes egne sites – da vi så ikke har GDPR-udfordringer. Husk at ”Like” vores Facebook-side 

og gerne henvise til den. Vi skriver om alt den lokale idræt vi kan få fingrene i. Husk også at sende 

til os – hvis du vil have noget med på vores website. Tjek kursustilbud på vores side og ledige 

boliger. 

Rudersdal Idrætsråd 
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