
 

 

Rudersdal, september 2019 

Nyhedsbrev September 

Velbesøgt møde med redaktør Lars Schmidt fra Rudersdal Avis 

 

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

Det svarede en veloplagt redaktør Lars Schmidt på, da han gæstede Rudersdal Idrætsråd. Ca. 20 

foreninger var repræsenteret ved mødet og spørgelysten var stor. Der er mere information og 

overheads at hente på vores site på nettet…. www.rudersdal-idr.dk 

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 

Høringssvar til nye regler for udlån af lokaler i Rudersdal kommune. 

Til jeres information er der høringsfrist onsdag den 26. september 2019 vedr. høringsoplæg 
angående ”Forslag til revidering af regler for udlån og benyttelse af lokaler og anlæg i Rudersdal 
Kommune.”  Foreningerne har tidligere modtaget mail om høringen, men skriv til Kultur (Aaf 
Bjørnvad på aabj@rudersdal.dk - hvis den er gået tabt.  
Send venligst eventuelle høringssvar til lokalebooking@rudersdal.dk  Skriv meget gerne 
HØRINGSVAR og foreningens navn i emnefeltet. 
 

Rudersdal Idrætsråd mødes med forvaltning og Kultur -og Fritidsudvalg. 

Rudersdal Idrætsråd afholder møder med Forvaltningen og det politiske niveau to gange årligt. 

Udfordringerne for foreningerne er forskellige – så send os gerne en mail – med angivelse af de tre 

vigtigste problemstillinger for netop Jeres forening. Send svaret til formandri@gmail.com – så vil vi 

tage det med til møderne. Sidste frist er 1. oktober.  
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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 eller vores Facebookside. 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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