Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Rudersdal Idrætsråd
Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 i Birkerød Idrætscenter, Glassalen
Følgende 16 klubber var repræsenteret:
Birkerød Aktive Seniorer (2 repr.), Birkerød Billard Klub, BTK Vedbæk Bordtennis, Skjold
Birkerød Fodbold, Holte Idrætsforening Gymastikafdeling, Skjold Gymnastik Birkerød, Snik
Gymnastik (2 repr.), Birkerød Judo og Jui Jitsu Klub (2 repr.), Holte Kano- og Kajakklub, Nærum
Kroketklub (2 repr.), Birkerøddernes Løbeklub (2 repr.), Orienteringsklubben Øst Birkerød, Holte
Roklub (2 repr.), Yachtklubben Furesøen, Birkerød Skytteforening, Birkerød Tennis og Squash
Klub.
Fra RI´s bestyrelse deltog Jørn P. Madsen, Jan Magnussen, Erik Olsen, Jens Henrik Tiemroth,
Birthe Matzen Bech og Torben Schmidt. Der var afbud fra Jørgen H. Spliid.
Som særligt inviterede fra Rudersdal Kommune deltog Erik Mollerup, formand for Kultur- og
Fritidsudvalget, Daniel E. Hansen, formand for Folkeoplysningsudvalget, Christian Tranberg,
ledende idrætsinspektør, samt Bo Eriksen og Tove Melson for Kultur. Desuden Thomas Lesly
Rasmussen fra Birkerød Avis.
1. Valg af dirigent og referent
Formanden Jørn P. Madsen bød velkommen og foreslog Jean Becker fra Rudersdal
Erhvervsforening som dirigent og Jens Henrik Tiemroth som referent. Begge blev valgt uden
modkandidater. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i
overensstemmelse med vedtægterne.
Som stemmetællere valgtes Birthe Matzen Bech og Jens Henrik Tiemroth
2. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år
Formanden talte over bestyrelsens beretning og udstak linier og visioner for det kommende års
arbejde. (Beretningen er vedlagt).
Bjørn Christau, Holte Roklub, bemærkede, at elitestøtten burde være 6 gange større, og at der burde
være mere fokus på idrætsaktiviteter (fx handicapidrætten), der ikke blev støttet af Team Danmark.
Han ønskede også mere støtte til unge trænere og flere unge repræsenteret i Idrætsrådet.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Godkendelse af årsrapport samt meddelelse af decharge
Kassereren Erik Olsen fremlagde resultatopgørelsen, og Hanne Frederiksen, Birkerøddernes
Løbeklub spurgte til aktiebeholdnings størrelse. Der blev svaret, at beholdningen var overtaget fra
SIS, og at man bestyrelsen havde valgt at bibeholde den. Endvidere blev kursreguleringens
placering i regnskabet kritiseret, og det blev meddelt, at den vil blive ændret på baggrund af de
fremsatte bemærkninger.
Herefter godkendtes årsrapporten (regnskabet), og der meddeltes decharge.
4. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.
5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent
Ellis Sommer, Orienteringsklubben Øst, undrede sig over, at man budgetterede med færre
indtægter, når man ville have flere medlemmer. Svaret var, at budgettet er konservativt udformet, da
man ikke ved, hvor mange nye klubber, der rent faktisk bliver medlemmer i det kommende år.
Herefter blev kontingentet fastsat uændret og hele budgettet taget til efterretning.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg var Erik Olsen, Jan Magnussen og Torben Schmidt, som alle var villige til genvalg.
Herudover stillede Ellis Sommer og Jan Gudnitz op. Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt:
Jan Magnussen med 27 stemmer, Jan Gudnitz med 17 stemmer og Erik Olsen med 15 stemmer.
Herudover fik Ellis Sommer 14 stemmer og Torben Schmidt 11 stemmer. Sidstnævnte fik megen
tak af formanden for sin mangeårige indsats for idrætten, for sit fagkundskab og for sit gode humør.
7. Valg af 2 bestyrelsesuppleanter
Valgte blev Ellis Sommer som 1. suppleant og Torben Schmidt som 2. suppleant.
8. Valg af revisor og to revisorsuppleanter
Valgte blev Jesper Schiønning og som suppleanter Bjørn Christau og Bjarne Bech.
9. Eventuelt
I pausen under stemmeoptællingen valgte forsamlingen at behandle punktet eventuelt. Her
overbragte Erik Mollerup en hilsen fra Kultur- og Fritidsudvalget og kvitterede for det gode
samarbejde. Han fremhævede, at der var behov for et stærkt Idrætsråd, der gerne må udfordre det
politiske landskab, så vi får et dynamisk ”spændingsfelt”, og at det kommende år i øvrigt bød på
opgaver som facilitetsplan på nettet, elitestøtteordning i samarbejde med Team Rudersdal, revision
af tilskudsmodellen og brugerrådene.
Endelig opfordrede Erik Mollerup Idrætsrådet til at tage emner op til debat og gav som eksempel
drenge og pigers forskellige idrætsdeltagelse med henvisning til en netop offentliggjort rapport.
Jan Magnussen orienterede for KAI`s program med uddannelsestilbud til ledere og trænere
Til formandsberetningens afsnit om udarbejdelsen af den kommende idrætspolitik var der følgende
kommentarer:
Bjørn Christau talte for en undersøgelse af pigernes tidlige frafald, mens Hans Saustrup
Christensen, Yachtklubben Furesøen, ønskede bedre muligheder for handicappede til at dyrke idræt
i klubberne. Et sådant projekt kunne for hans egen klubs vedkommende hedde ”Fra bil til båd”.
I diskussionen, hvor såvel medlemmer som kommunale repræsentanter deltog, blev peget på
forskellige tiltag og muligheder og bl.a. Start- og Udviklingspuljen fremhævet.
Jørn P. Madsen sluttede med at fremhæve, at man også hvad de handicappedes problemer angår,
bør se på faciliteterne, og fremhævede, at det er foreningerne, der bedst kender de konkrete
problemer. Idrætsrådet kan også her være et koordinerende og formidlende organ mellem klubber
og kommune.
Repræsentantskabsmødet afsluttedes med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat: Tiemroth
Holte, den 20. april 2009

