
Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd 

 
Mandag den 5. oktober 2020 kl. 19.15 

 
Holte Hal 1 - Glasburet  

 
Deltagere: 

 
Lars Engelberth - Kirsten Andersen - Erik Olsen - Uffe Kemnitz - Klaus Lorenzen - Irene Schwartz - 
- Jan Hansen - Peter Kelsall (afbud) Ellis Sommer (afbud)  

 
Dagsorden: 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 
 

3. Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til valgene på repræsentantskabsmødet med 
Lars Engelberth – formand, Uffe Kemnitz (næstformand), Erik Olsen (Kasserer) samt 
nedenstående repræsentanter i forskellige brugerråd og udvalg: 
Skovlyporten: Klaus Lorenzen 
Idrætskollegiet Trørødvej: Irene Schwartz 
Havarthigården: Erik Olsen 
Brugerråd Rudegaard: Lars Engelberth – Rundforbi: Erik Olsen – Birkerød: Uffe Kemnitz 
Rudersdal Elite: Kirsten Andersen, Søndervangshallens Fond: Lars Engelberth, Ellis Sommer 
og Pete Kelsall 

 
4. Sager til opfølgning 

 
i. Repræsentantskabsmøde 2020 – evaluering 

I betragtning af covid-19 fint fremmøde. Bør overveje prisuddeling til sidst i mødet 
og evt. summegrupper om små udvalgte emner. Alle bør præsentere sig selv og 
kort orientere om hvor man kommer fra. I indkaldelse angives navne på personer 
som er på valg samt om de ønsker genvalg. 

 
ii. Søndervangshallens Fond – oversender regnskab 2019 

Taget til efterretning 
 

iii. Holdning til Loppemarked i Holte. 
Endnu ikke nogen afklaring om potentiel opgaveløsning og økonomi ved deltagelse. 

 
5. Økonomi og budget for 2020 – Hvad er status nu på medlemsforeninger 

Kassereren oplyste hvilke foreninger der ikke har betalt kontingent og der vil blive tilsendt 
en rykker. 

 
6. Diskussion om Idrætsrådets indsatsområder for 2020. 

i. Kommunikationsstrategi – udsat 

Bestyrelsen drøftede hele frivillighedsspørgsmålet i mellem idræt og andre frivillige 
foreninger – samt de erfaringer som idrætten havde for samarbejde. 

 



 
7. Mødekalender for 2020 

Næste møde er fastsat til tirsdag den 24. november kl. 18:00 

 
8. Eventuelt 

Kassereren spurgte til eventuelle indkøb af flere glas produktioner af Irene Wedell-
Wedellsborg – og kan indkøbe 4-5 mindre glasarbejder. 
 
 

Lars Engelberth 


