November 2015
Nærum kulturdag
Kick-off møde om Nærum Kulturdag 2016 Kære paraplyorganisationer Torsdag den 26. november
2015 vil vi meget gerne se en eller to fra jeres paraply-organisation til et kick-off møde om Nærum
Kulturdag 2016. Mødet holdes på Nærum Bibliotek, Biblioteksalléen 3, 2850 Nærum kl. 16.0018.00.
Kursus Sociale medier
DGI Rudersdal Kommune: KURSUS Sociale medier, nye muligheder for foreningen, BASIS Hvornår
4. nov 2015 kl. 18:00 til 21:30 Hvor Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød, Danmark
Hvem Alle fra 15 - 99 år. Begynder, Letøvede, Øvede Kære forening Dette gratis kursus er for alle,

Til tilskudsforeningerne
I henhold til retningslinjerne skal ansøgning om tilskud til inventar og materiel for 2016 indsendes
senest den 2. november 2015. Dato er rykket til tirsdag d. 1. december 2015
I henhold til reglerne gives der tilskud inden for budgettets ramme på følgende vilkår:
·
·
·
·
·
·
·

Der gives tilskud med maksimalt 50 % af anskaffelsessummen
Der gives ikke tilskud til driftsbetonede anskaffelser, f.eks. spilledragter, uniformer, bolde, kontorartikler m.m.
Der gives ikke tilskud til allerede foretagne anskaffelser af inventar og materiel
Tilskud ydes kun til større varige anskaffelser, som normalt kan anvendes af flere personer ad gangen. De
indkøbte materialer ejes af foreningen og må ikke overlades til nogen anden som eje
Der kan ikke søges om tilskud til inventar og materiel, hvor anskaffelsessummen er mindre end 2.000 kr.
Miljøvenlige og/eller energibesparende løsninger begunstiges ved bevillinger fra puljen til inventar og materiel
Ved foreningens ophør tilfalder inventar og materiel indkøbt efter denne regel Rudersdal Kommune

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 29. september 2015 følgende principper – i prioriteret rækkefølge:
1. Der ydes tilskud til sikkerhedsrelateret inventar og materiel
2. Der ydes tilskud til kompenserende inventar og materiel til personer med en fysisk og/eller psykisk
funktionsnedsættelse eller til andre personer, som har særlige behov for støtte til integration i foreningslivet,
herunder f.eks. nyankomne flygtninge, så det vil være muligt for personen at deltage i en aktivitet i foreningen
eller i kommunens projekt ”Fritidsforstærkningen”.
3. Der ydes tilskud til inventar og materiel til nye aktiviteter for børn og unge i foreningen
4. Der ydes tilskud til øvrigt aktivitetsrelateret materiel, herunder vægt- og styrketræningsudstyr
5. Der ydes ikke tilskud til møbler og lignende
Folkeoplysningsudvalget besluttede endvidere, at der ved behandling af ansøgninger om tilskud for 2016 vil blive taget
hensyn til den enkelte forenings egenkapital.
Endelig vedtog Folkeoplysningsudvalget at oplyse, at der i 2015 blev givet tilskud med 25 % til øvrigt aktivitetsrelateret
materiel, og foreningerne skal således ikke forvente at få det maksimale tilskud på 50 % i 2016.Ansøgningsskema kan
findes i Foreningsportalen på www.rudersdal.dk/foreningsportalen under Regler og skemaer > Aktivitets- og
lokaletilskud.
Venlig hilsen
Tove Melson, Chefsekretæ
Kultur | Kultursekretariatet | Øverødvej 246 B | 2840 Holte
Tlf. 46 11 56 12
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VI FEJRER ELITENS FLOTTE RESULTATER
Klubben fejrer Danmarksmestrene og elitens flotte resultater med et glas
bobler. Det sker nu på torsdag den 10. september kl 18.00 i klubhsuet. Vi
håber at se rigtigt mange medlemmer.

FURESØS HERRER BLEV DANSKE MESTRE

Efter en højintens weekend der bød på 2 omspil og masser af spænding
undervejs er Furesøs herrer for første gang i klubbens historie nu indehaver

af den ultimative titel i Dansk Amatørgolf – Danmarksmesterskabet for hold.

Der var ikke meget der tydede på, at weekendens slutspil i Santander Elite
Divisionen skulle blive til noget. Vejrguderne leverede fredag næsten 110 mm
regn i Esbjerg og efterlod udsigten fra golfklubbens balkon til en stor
svømmepøl i stedet for en golfbane. Men med en greenkeeperindsats ud
over det sædvanlige og en nat til at gøre banen spilleklar lykkedes det lørdag
at fremvise en bane i flot stand og klar til spil.

Furesø skulle i lørdagens semifinale spille mod de forsvarende mestre fra
Ålborg – et hold som Furesø vel næsten har det med som fodboldlandsholdet
har det med det Spaniens. Ålborg var holdet, der såvel i 2010 som sidste år
”spændte ben for” Furesøs forhåbninger om en finaleplads. Og i 2011
snuppede bronzemedaljerne for næsen af os.

Der blev trods strid blæst og byger spillet rigtig god golf. Efter formiddagens
foursomes var Furesø foran 4-2, men i løbet af eftermiddagen vendte
stillingen. Med to singlematcher tilbage var stillingen 8-6 til Ålborg. Min. 3
points skulle hentes for at komme i omspil og 4 points for at sikre direkte
adgang til finalen. Begge matcher var lige efter 15. hul. Christian Skjøth satte
ekstra turbo på og vandt 2 af de sidste 3 huller, og dermed var de første 2
point hjemme. Benjamin Poke havde gang i en meget spændende og
velspillet match mod kollegaen fra Ecco touren, Rasmus Hjelm. Da spillerne
gik ud på 18. hul, var Benjamin 1 hul ned, og spændingen intens. Men med et
fantastisk 7 m put lykkedes det Benjamin at vinde hullet, og dermed stod det
lige mellem de 2 hold. Der måtte omspil til. Benjamin og Rasmus Hjelm fik
”æren”, og Benjamin fortsatte, hvor han slap, og slukkede på første
omspilshul Ålborgs drøm om at genvinde mesterskabet.
VI VAR I FINALEN!!
Vinden viste sig stadig, som den ”skal ”, når man er tæt ved Vesterhavet, og

lidt byger ind imellem blev det også til – men det meste af søndagen
skinnede solen. Finalemodstanderen Kokkedal var erfarne tidligere
danmarksmestre, og der blev da også lagt hårdt ud. 2-2 efter de første 2
foursomes, og Thomas Heiredal og Rasmus Neergaard en ned på vej op af
18. hul i deres foursome. Med et flot indspil reddede Thomas og Rasmus 18.
hul til Furesø, og så var stillingen 3-3.
Eftermiddagens singler blev en sand gyser. Først en match til Kokkedal og så
en til Furesø, så en til Kokkedal og en mere til Furesø. Og stillingen var
stadig lige. Anders Larsen var nede med 3 undervejs, men fik med et
fantastisk holet indspil fra 100 m og en Eagle reduceret stillingen. Christian
Skjøth var en op før de sidste 2 huller. Kravet var en sejr. Og de mange
tilskuere bragte nok spændingsniveauet ekstra højt op. Førsteslaget på 17.
hul endte i skoven, og så stod matchen pludselig lige. Christians drive på 18
hul trillede ud i lyngen i venstre side af fairway, og 2. slaget var svært at
kontrollere, så det endte i greenbunkeren. Kokkedalspilleren var på green i sit
2. slag, og de mange tilskuere fra Kokkedal var allerede så småt ved at tage
forskud på sejren. Men et godt bunkerslag og et par ikke helt så skarpe puts
fra Kokkedal spilleren – og så var det hele pludselig vendt. Christian holede
sit put for at vinde matchen – og så tegnede alt til omspil.
Anders havde efter sin flotte eagle momentum og fik vundet endnu et hul, så
han før 18. kun var en ned. Anders’ put for at dele matchen og dermed bringe
Furesø på 10-8 smøg sig tæt forbi hullet. Og så var der dømt omspil.

Igen blev det Benjamins lod at skulle repræsentere Furesø i omspil.
På 2 omspilshul kunne Benjamin til store jubelscener og meget stor lettelse
for alle vi, der havde fulgt holdet, sænke det vindende put.

Det første Danmarksmesterskab for Herrer i klubbens historie var en realitet Og en vandgang til Russell!!

Se mere om resultatet her: http://www.golf.dk/content/guld-til-soenderjyllandog-furesoe-efter-drama
http://teetime.dk/dramatiske-dm-finaler-blev-afgjort-i-esbjerg/

DAMERNE SEJREDE I OPRYKNINGSSPILLET
Damernes førstehold ”cruisede” sig sidste sæson igennem 2. division og skulle
derfor i år spille i 1. division. Modstanden var større her, men med masser af

holdånd og vilje fik pigerne allerede efter 5 af de 6 spillerunder spillet sig frem til 1.
pladsen i puljen og dermed en kamp om oprykning til landets bedste række,
Santander Elite Divisionen.
Oprykningskampen mod Korsør skulle spilles i Fredensborg lørdag.
Formiddagens foursomes blev hhv. vundet stort og delt, så stillingen var 3-1 til
Furesø. Eftermiddagens singler var straks mere lige. En enkelt match var Furesø
en del huller op og en anden en del huller ned – og så to matcher, der bølgede
mellem nede og lige.
Det føltes næsten, som om fredagsvejret fra Esbjerg havde taget turen til
Fredensborg. Efter de første 7 huller trak sorte skyer faretruende op, og med den
første rumlen af torden blev spillet afbrudt og spillere, hjælpere og tilskuere kaldt til
klubhuset. Regnen væltede ned, og bedst som alle troede, at nu var det ved at
stoppe, hørtes et enormt brag fra et lyn, som om det var slået ned lige hvor spillerne
sad. Efter 1½ times afbrydelse kom spillet i gang igen. Pausen havde gjort Furesø
spillerne mere tændte, og med udsigten til at matcherne ikke kunne nå at blive
afviklet inden mørkets frembrud, fik Furesø spillerne virkelig fart i point maskinen.
Da spillet i Fredensborg blev afbrudt pga. mørke, var stillingen 7-3 til Furesø og
oprykningen til elitedivisionen en realitet.
Se resultatet her:
http://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/482571/team
matchscores

Weekendens fantastiske resultater for 1. holdene såvel som også senior
holdets oprykning til seniorernes 3. division og herrernes 3. holds oprykning
til 3. division er et produkt af mange års målrettet arbejde fra Russell og hans
team samt fra eliteudvalget i Furesø Golfklub. Vi har fortalt det før, men
elitegruppens holdånd på tværs af alder og køn er en stor del af årsagen til
den brede elitetrup og de flotte resultater.
En helt særlig spiller skal dog fremhæves i forbindelse med Herrernes DM.
Benjamin Poke. Benjamin er den altid venlige og imødekommende, den gode
kammerat og den seriøse spiller. Men den modenhed og sikkerhed Benjamin
viste ved 2 gange at føre Furesø ud af omspil som vinder var fantastisk - stor
tak og stort til lykke.

Dialog om fremtidig brug af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg
Sidste chance for at komme med input til regler for udlån og benyttelse af Rudersdal
Kommunes lokaler og anlæg.
Dialogmøde i Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød,
29. september kl. 19 - 21.

Forslag om nye retningslinjer for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler
og anlæg sendes i høring
Bedre kapacitetsudnyttelse - procespapir (206 kb)Kultur- og Fritidsudvalget sender på anbefaling
fra Folkeoplysningsudvalget hermed forslag til nye regler for udlån og benyttelse af Rudersdal
Kommunes lokaler og anlæg til høring.
Forslaget om nye regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg sendes i
høring fra den 1. september 2015 til den 1. oktober 2015.
Formålet med at indføre nye regler er, at de skal medvirke til en bedre udnyttelse af de eksisterende
faciliteter, idet en idrætsanalyse har vist at der er muligheder for at udnytte kapaciteten bedre.
Forslaget omhandler regler for de kommunale lokaler og anlæg der kan benyttes af foreninger,
institutioner, enkeltpersoner m.fl.
De konkrete forslag til nye regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg
er vedhæftet og indeholder indledningsvis en nærmere forklaring omkring hvorfor reglerne ønskes
ændret, væsentlige forslag til ændringer m.m.
Høringssvar skal være Kultursekretariatet i hænde senest den 1. oktober 2015 via mail
kultur@rudersdal.dk eller Kultur, Øverødsvej 246B, 2840 Holte. Vi opfordrer alle der har
bemærkninger til de nye regelforslag om at bidrage ved at indsende et høringssvar.
Efter endt høring vil høringssvarene indgå i en vurdering af om der skal ske ændringer af de
fremlagte forslag, inden reglerne skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen. De nye regler
vil være gældende fra 1. januar 2016 og erstatter de hidtidige regler.

Vedhæftet:
- Forslag til nye regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler
og anlæg
- Åbningstider bilag 1
- Takstregulativ bilag 2
- Procespapir
Høringssvar indsendes som beskrevet ovenfor. Eventuelle spørgsmål til de foreslåede regler eller
proceduren omkring tilblivelsen af disse kan stilles til Jesper Therkildsen: jthe@rudersdal.dk
Telefon: 46 11 56 27
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OK Øst Birkerød og Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad inviterer til en tur i
skoven!
27. august 2015
Indvielse af ”Find vej i Rude Skov Nord” Torsdag d. 10. september 2015

Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion
27. august 2015
Resumé Holte Idrætsforening ansøger hermed om en ny Holtehal 3 på Rudegaard
Stadion. Holte Idrætsforenings håb er, kommunalbestyrelsen ifm. budgettet for 2016-2019
beslutter at:
• Igangsætte etablering af en 8 baners Holtehal 3 på Rudegaard Stadion.
• Afsætte driftsmidler i 2016 til at tilrette lokalplanen mv. og lave et udbud ombygning af en
ny Holtehal 3.
• Afsætte byggesummen minus 10 mio. kr. som investeringspenge i 2017 til projektet.
• Give Holte Idrætsforening 1 år til at fremskaffe 10 mio. kr. som medfinansiering fra fonde
mv.

Maj 2015

Fejring af mestre og uddeling af årets Idrætslederpris
Nu er årets prismodtager fundet, og resultater og engagement i idrætslivet blev fejret ved et stort arrangement
på Rudersdal Rådhus.
Det traditionsrige arrangement, hvor Rudersdal Kommune uddeler priser og fejrer præstationer inden for idræt i
Rudersdal Kommune blev afholdt den 7. maj.
Hvem fejrer vi?
Ved arrangementet fejres bl.a. idrætsudøvere, der har opnået resultater inden for deres sportsgren på landsplan eller
internationalt enten som del af et holdfællesskab eller som individuel udøver, og derudover er formålet med den årlige
idrætsfest at anerkende ildsjælene og hædre de aktive for opnåede resultater i årets løb. Borgmesteren åbner rådssalen
og byder velkommen til en eftermiddag, hvor idrætslivet fejres.
De unge mestre 2014
I alt 193 unge fra 20 forskellige klubber havde ved at vinde et landsdels- eller regionsmesterskab, danmarksmesterskab,
nordisk mesterskab, europamesterskab eller verdensmesterskab kvalificeret sig til at deltage i idrætsfesten. Reprise
Teatret var tæt pakket med unge sportsfolk og forældre.

De unge mestre kom fra Farum-Holte Volley, Søllerød Gold Diggers, Birkerød Håndbold Klub, Rudersdal Håndbold,
Boldklubben Søllerød-Vedbæk, Høsterkøb Fodboldklub, SIGMA SWIM Birkerød, Søllerød Svømmeklub,
Yachtklubben Furesøen, Holte Roklub, Furesø Golfklub, Birkerød Squashklub, Birkerød Tennisklub, Vedbæk
Tennisklub, Skjold Gymnastik Birkerød, Holte IF Atletik, Orienteringsklubben Øst Birkerød, Søllerød
Orienteringsklub, Rideklubben Egene og Holte Mountainbike Klub.
De voksne mestre 2014
De voksne mestre blev fejret i rådssalen på Rådhuset, hvor de fik overrakt borgmesterens erindringsgave. I alt 83
voksne fra 11 klubber havde ved at vinde et danmarksmesterskab, nordisk mesterskab, europamesterskab eller
verdensmesterskab kvalificeret sig til at deltage i denne del af idrætsfesten.

De voksne mestre kom fra Orienteringsklubben Øst Birkerød, Søllerød Orienteringsklub, SNIK Atletik, Holte
Mountainbike Klub, Holte IF Ski, Høsterkøb Rideklub, Holte Roklub, SIGMA TRI Birkerød, SIGMA SWIM Birkerød,
Søllerød Svømmeklub, Holte Badmintonklub, Birkerød Tennisklub og Birkerød Squashklub.
Og prisen går til?
Der ligger et stort arbejde bag udvælgelsen af årets prismodtager, og mange er med i processen, inden
Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget kan træffe den endelige beslutning om årets prismodtager.
I år faldt valget på Ilene Eriksen fra Yachtklubben Furesøen, som har været en drivkraft, der får tingene til at ske
Yacthklubben Furesøen.
Ilene Eriksen beskrives som en ildsjæl, der siden 2006 har fungeret som ungdomsleder og trænerchef i Yachtklubben
Furesøen. Resultatet har været en overvældende tilgang af ungdomssejlere i løbet af perioden, projekter med talent- og
trænerudvikling og meget andet. Ilene Eriksen modtog et værk af årets kunstner i Rudersdal Stig Brøgger.
Alt er ikke som det plejer at være
Arrangementet foregik ikke helt som tidligere år. Det har været en tradition at uddele Talentpris, Ungdomslederpris og
Kulturpris/Kulturlederpris sammen med Idrætslederprisen, men i år har fokus været på idrætslivet i Rudersdal.
Rudersdal Kommune afholder i oktober måned en fest for frivillige, hvor talenter, unge og kulturen bliver hædret
ligesom, der bliver uddelt en ny pris: Frivilligprisen.
Fakta
•
Arrangementet er inddelt i et ungearrangement og et voksenarrangement.
•

Ungearrangementet foregår i Reprise Teatret og voksenarrangementet foregår i rådssalen på Rudersdal Rådhus.

•
Prismodtageren modtager et værk af årets kunstner 2015 Stig Brøgger og mestrene får overrakt et diplom samt et
gavekort. Det er 9. gang at Rudersdal Kommune fejrer mestre og uddeler Idrætslederprisen.
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P R E S S E M E D D E L E L S E nr. 1
Rudersdal Idrætsråd valgte ny formand på sin årlige generalforsamling 2015.
Jørn Madsen ønskede efter flere år på posten, at drosle ned på indsatsen i rådet, men fortsætter
dog som menigt bestyrelsesmedlem.
”Jeg er glad for at Jørgen fortsætter i bestyrelsen, for her igennem sikrer
Rudersdal Idrætsråd, at historik og erfaring ikke bare hældes ud med
badevandet som man ofte ser”, udtaler den nye formand Lars Engelberth”.
I beretningen for året omtalte den afgående formand, foreningsundersøgelsen
– med fokus på hvilke idrætspolitiske formål, der skal prioriteres højest de
næste fire år. Et led i undersøgelsen er hvorvidt de eksisterende
idrætsfaciliteter skal renoveres og moderniseres og om der skal bygges nye
idrætsfaciliteter.
”Rudersdal kommune stiller mange gode idrætsfaciliteter til rådighed for foreningerne i
kommunen. Der er blevet renoveret godt flere steder, men der er ingen tvivl om, at flere
lokalområder tørster efter yderligere faciliteter, hvis man skal opretholde det høje aktivitetsniveau
blandt borgerne i Rudersdal. Senest så vi jo, at der i hvert tilfælde i Holte området, er et stort
ønske om at få bygget yderligere en hal”, supplerer Lars Engelberth.
Både den afgående og den nye formand er enige om, at folkeskolereformen og inddragelse af de
lokale idrætsforeninger i dette arbejde, er blandt de store opgaver som venter i det kommende år.
”Det er en udfordring, som vi går positivt ind til og som vi mener mange idrætsforeninger kan
bidrage til, men der er naturligvis en række forhold vi skal have afklaret forud for dette
samarbejde”. I øjeblikket er reformoplægget i høring og vi vil selvfølgelig komme med vores
bidrag”, slutter Lars Engelberth.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Irene Schwartz fra Vedbæk Sejlklub som næstformand og Erik
Olsen fra SNIK som kasserer. Endvidere består bestyrelsen i Rudersdal Idrætsråd af Ejvind
Christensen fra Skjold Birkerød Fodbold, Jan Hansen fra Aktive Birkerød Seniorer, Søren Grotum
fra Handicap Idræt, Ellis Sommer fra OK Øst samt Inga Sig Nielsen Nørby fra Sigma Svømning.
For evt. yderligere kommentarer kontakt: Lars Engelberth – 40326141 el. formandri@gmail.com

Torsdag d. 24. september kl. 16.00-17.30 arrangerer Frivilligcenter Rudersdal en
FrivilligBørs for institutioner, virksomheder og foreninger. Det foregår i Store Sal
ved biblioteket i Birkerød.
En FrivilligBørs er et netværksmøde, hvor deltagerne forærer hinanden varer i form af
aktiviteter, viden og ressourcer. På FrivilligBørsen i 2014 deltog over 40 organisationer. Vi
håber, at mange også har lyst til at være med i år.
Hvad ønsker I jer?
Ønsker I hjælp til at løse en opgave? Mangler I et foredrag? Kunne I bruge viden om et
bestemt emne? Har I brug for et sted at tage på udflugt til? Eller samarbejdspartnere til et
nyt projekt?
Hvad kan I tilbyde?
Kan I holde foredrag om jeres aktiviteter? Må andre få en ”smagsprøve”? Har I materialer
eller lokaler, som andre kan låne? Kan I hjælpe med praktiske opgaver?
Aftaler fra FrivilligBørsen i 2014
På FrivilligBørsen i 2014 blev der indgået over 80 aftaler. Blandt andet fik DemensNetværk
Rudersdal et foredrag af advokatfirmaet Hans Henrik Stener, Kræftens Bekæmpelse fik en
aftale om udstilling på Rudersdal Bibliotekerne og Frivilligcentret fik introduktion til livestreaming af Farum-Holte Volleyball.
Informationsmøde torsdag d. 4. juni kl. 16.00
Vi holder informationsmøde om FrivilligBørsen torsdag d. 4. juni kl. 16.00-17.30 i
Frivilligcentret på Skovgærdet 4 i Holte. Alle er velkomne, men vi beder om en tilmelding
på info@frivilligcentret.dk senest d. 28. maj.
Tilmelding senest d. 20. august 2015
På telefon 45 89 00 56 eller mail info@frivilligcentret.dk. Oplys jeres ønsker og tilbud,
navnet på jeres forening samt navn, e-mail og telefonnummer på deltagerne. Deltagelse er
gratis.
Læs mere om FrivilligBørsen på vores hjemmeside: www.frivilligcentret.dk/frivilligbors.
På hjemmesiden findes bl.a. en invitation til print her:
http://www.frivilligcentret.dk/images/Frivilligboers/K%C3%A6re_forening__Invitation_til_Frivilligb%C3%B8rs.pdf
Og film og billeder fra sidste års FrivilligBørs her:
http://www.frivilligcentret.dk/frivilligbors/frivilligborsen-2014
Med venlig hilsen
Dorte Damsbo, Koordinator
Træffes mandag og fredag
Læs om FrivilligBørsen www.frivilligcentret.dk/frivilligbors

