
  

NYHEDSBREV – juni 2020  

Kære formand.  

Covid-19 har præget det danske samfund i de seneste 4 måneder – men det lysner nu for idrætslivet også i 

Rudersdal kommune. Ifølge medierne er fitnesscentre, svømmehaller og legelande og indendørsidræt på vej 

til at åbne – muligvis allerede primo juni, såfremt politikerne på Christiansborg træffer beslutningen. Det 

glæder naturligvis Idrætsrådet, at borgere nu atter får mulighed for at dyrke det idrætsliv de ønsker. Vi 

håber og tror, at de fleste vender tilbage til det vante foreningsliv med alle de kvaliteter foreningsidræt 

bringer med sig. 

Ændret sidste frist for indstilling af kandidater til kommunale priser. 

Rudersdal kommune uddeler en årlig ungdomslederpris samt en talentpris – som alle kan indstille til. 

Fristen for indstilling af kandidater er forlænget til tirsdag den 9. Juni kl. 08:00 

Rudersdal Idrætsråd er ikke i tvivl om, at der blandt idrætsforeningerne findes adskillige kandidater til 

begge priser – hvorfor vi opfordrer alle foreninger til at overveje indstilling af egnede kandidater. 

Indstilling sker via dette link: https://oplev.rudersdal.dk/nyheder/tid-til-indstille-til-kulturens-priser 

Repræsentantskabsmøde ultimo august 

Uddeling af Idrætsrådet priser…. Årets idrætsleder samt årets Idrætsinitiativpris sker på 

repræsentantskabsmødet. 

Det fra marts måned udsatte repræsentantskabsmøde - forventes afholdt i slutningen af august måned, 

idet vi forudsætter at forsamlingsforbuddet er ophævet i et omfang som muliggør afholdes af mødet. 

Der indkaldes med tre ugers varsel jvf. vedtægterne…. 

Kontingent for 2020 

På årsmødet for 2019 er kontingentet fastsat til: 

Kr. 400,- for foreninger med under 100 medlemmer 

Kr. 600,- for foreninger med over 100 medlemmer. 

Beløbet bedes indbetalt snarest og senest 1. august -  på reg.nr. 1551 konto nr. 10200873 – Rudersdal 

Idrætsråd. 

Dette nyhedsbrev vedrørende kontingent, er sendt til de formands -og kasserermail adresser vi har på 

medlemsforeningerne. Hvis der er noget forkert, beder jeg om at du videresender den til rette 

vedkommende – og meget gerne orienterer Idrætsrådet om den korrekte person eller mailadresse. 

Rudersdal Idrætsråd har for nylig opfrisket vores website på nettet og vores Facebookside. Begge steder 

lægger vi gerne informationer og nyheder fra vores medlemsforeninger op. Ligeledes hvis I har stævner, 

klubturneringer, klubmesterskaber eller andre spændende nyheder, så hører vi meget gerne om de lokale 

aktiviteter. 

Lars Engelberth, Formand 

Erik Olsen, Kasserer         
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