
 

 

Rudersdal, juli 2019 

Nyhedsbrev Juli 

Den danske sommer viser sig fra en lidt blandet side, men vi håber på godt vejr i kuli, august og 

september af hensyn til de idrætsgrene som dyrkes udendørs. Der er gode meldinger og resultater 

fra en række idrætsgrene, hvor der meldes om danske mesterskaber for ungdom og seniorer. 

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 

Kontingentopkrævning - rykkere for 2019 er sendt til kassererne. 

Vi har i juli måned sendt rykkere for årets kontingentopkrævning ud til de medlemsforeninger som 

endnu ikke har betalt. 

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 

Formand: Lars Engelberth – Lindebakken 22 – 3460 Birkerød 

Mobil: 40 32 61 41     email: formandri@gmail.com 
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