
Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd 

 
Mandag den 8. marts 2021 kl. 19.00 

 
Mødet afholdes virtuelt på Teams  

 
Deltagere: 

 
Lars Engelberth - Kirsten Andersen - Erik Olsen - Uffe Kemnitz - Klaus Lorenzen - Irene Schwartz - 
Ellis Sommer - Jan Hansen 

 
Dagsorden: 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt 

 
3. Sager til opfølgning 

 
i. Søndervangshallens Fond – nyt om bestyrelse og vedtægter 

Der indkaldes til bestyrelsesmøde i april, i hvilket det besluttes om vi skal 
åbne for ansøgninger i 2021 eller foretage andre aktiviteter. 

ii. Nye idrætsaktiviteter – padel i Rudersdal. 
Bestyrelsen drøftede mulighederne for padel i Rudersdal og de aktiviteter 
der er under overvejelser. Endvidere drøftede bestyrelsen udsigterne for 
indførelse af Discgolf i Rude Skov, nu da der er store indsigelser fra 
Skovfogeden, som har stoppet projektet.   

iii. Kommende analyse af svømning og badminton i Rudersdal 
iv. KULTUR (forvaltningen) arbejder på analyser af forhold vedr. svømning og 

badminton, som naturligvis hænger tæt sammen med opførelse af ny hal i 
Holteområdet samt de renoveringsudfordringer der er på 
svømmehalsområdet. 

v. Evaluering af møde med KULTUR 
Bestyrelsen evaluerede det årlige møde med forvaltningen. Referat er 
endnu ikke modtaget – men det var interessant at komme et spadestik 
dybere ned i forvaltningens overvejelser på projekter indenfor 
idrætsområdet 

vi. Fra KFU’s dagsorden - Nonnesøens Tennisklub, udskiftning af gulve og 
kunstgræs 
Nonnesøens Tennisklub som var indstillet til lukning – bliver nu genovervejet 
og der er indkaldt til møde med tennisklubben om eventuelt driftsaftale. 
Derud over blev bestyrelsen orienteret om udskiftning af gulve i Birkerød 
Idræts Center, kunstgræs i Birkerød og Rundforbi samt Vedbæk. Endelig 
orientering om tagforbedringer på Holte Hal 2 

vii. DIF’s virtuelle regionsårsmøde 
Fokus på Idrætsrådenes aktiviteter i forbindelse med det kommende 
kommunalvalg - ikke mindst kapacitetsanalyserne og tidsplaner for samme. 

 
4. Udskydelse af Repræsentantskabsmøde på grund af forsamlingsforbud. 



Bestyrelsen besluttede at udskyde Repræsentantskabsmødet til slutningen af maj – idet vi 
håber og forventer at det vil være muligt at mødes. 
 

5. Idrætslederpris og idrætsinitiativpris 2021 
Henset aktivitetsniveauet i idrætten i Rudersdal siden marts 2020 – overvejes det at 
udsætte priserne til næste år. Endelig beslutning tages på næste bestyrelsesmøde 
 

6. Økonomi og budget for 2020 – Hvad er status nu på medlemsforeninger efter rykker til 
foreningerne? 
På baggrund af kontingent rykkerne var der 10-15 foreninger som indbetalte. Det overvejes 
at undlade at opkræve kontingent for 2021. Beslutning tages på næste bestyrelsesmøde, 
når kassereren har fremlagt en oversigt over indbetalinger og status. 

 
7. Diskussion om Idrætsrådets indsatsområder for 2021. – se bilag. 

Udsat 
 

8. Mødekalender for 2021 – forslag:12/4 – 3/5 og 14/6 
Godkendt. 

 
9. Eventuelt 

 
 

 
 
Lars Engelberth 
 
 


