Referat af møde i projektgruppen vedr.
markeringen af indvielsen af Birkerød Idrætscenter 2. oktober 2007
Deltagere:
Rudersdal Kulturparaply, Lena Becker - afbud
Musikskolen, Martin Sell
Rudersdal Idrætsråd, Jørn P. Madsen
Team Rudersdal, Klaus N. Jacobsen - afbud
Mantziusgården, Asger Ahn - afbud
Special konsulent Bent Nielsen,
Forenings- og fritidskonsulent Bo Eriksen,
Idrætsinspektør Christian Tranberg.
Suplerende materialer der kan downloades her fra hjemmesiden:

1. Skema vedr. tilmelding (ønsket) arrangement: » Skema for tilmelding af arr.pdf (udfyldes og
afleveres/sendes til Jørgen P. Madsen).
2. Oversigt over forløbige arrangementer: » Arr. oversigt.pdf

Jørn P. Madsen: Orienterer om, at indbydelse til at byde ind på forskellige arrangementer er lagt på Rudersdal
Kulturparaply’s hjemmeside, der vil ligeledes blive udsendt information pr. brev til medlemmerne. Jørn P.Madsen
drøfter ideer til profilering med Søren Gøtzsche, Dansk Idrætsråd.
Bent Nielsen: Orienterer om, at Henning Christensen, formand for De Danske Danseskoler, har givet udtryk for, der er
mulighed for, at få DM i HIP HOP til Birkerød Idrætscenter. Bent Nielsen arbejder videre med noget mere konkret
vedr. tidspunkt m.v.
Martin Sell: Forslag til koncert med Rudersdal Big Band – vedr. tidspunkt kan det tilpasses når som helst i 2008.
Martin går i dialog med Asger Ahn vedr. koncert. F.eks lokale bands til opvarmning for professionelle. Tidsplan: skal
ske inden sommerferien 2008.
Forslag om klassik, voksen/ungekor i samarbejde med professionelle. Tidsplan efterår 2008.
Bo Eriksen: Forslag til samspil mellem idrætsforeninger om en idrætsmesse. Målgruppen er 4-5 klasser. Tidsplan: start
implementering september 2007
Klaus N. Jacobsen har fremsendt følgende forslag:

1. Elitesportsarrangementer
-

Tennis opvisningskamp med Caroline Wosniacki
Volleyball landskamp
Bordtennis turnering med Maze og Tugwell etc
Indendørs oldboysfodbold kamp med de kendte fra 1980'er landsholdet og byens spidser

-

Verdensholdet i gymnastik
DM mesterskab/internationalt mesterskab indenfor et specialforbund
Sportsdanser arrangement.

2. Erhvervsarrangementer
-

DIF/Team Danmark konference
IBC Euroforum konference/kursus
Virksomheds arrangement (med en lokal virksomhed Microsoft, DONG, Q8, Shell etc.)

-

Diverse:
vigtigt at inddrage Birkerød svømmeklub
det aftales at der skal arrangeres 5-6 større arrangementer løbende over året.
For at få noget mere konkret at arbejde videre med udarbejdes et skema som sendes ud med referatet. Skemaet
afleveres til næste møde, med henblik på en opsamling og strukturering af aktiviteterne. (vedlagt)
Næste møde : Onsdag d. 7. november 2007 kl. 17.00 på centerkontoret Birkerød Idrætscenter.

-

Øvrige forslag til arrangementer:
Vedbækgarden som ”opvarmning” inden et andet arrangement
Sjælland symfoniorkester
Stig Kreutzfeldt
Musikskole elever som er blevet professionelle??
Beatle socierty/Beatles messe
Kim Høgh- temaaften
Sigurd Barrett, har indstiftet en talentpris. Vinder-barnet får lov at turnere Danmark rundt, når Sigurd &
Symfoniorkestret drager rundt på juleturné i 10 danske byer.
Virksomhedsleder forum
Thomas Chistensen, direktør OB

