Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
Mandag den 11. december 2017 kl. 18.00
Mødested – Furesø Golfklub – Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4 i Birkerød
Deltagere:
Lars Engelberth
Erik Olsen
Jan Hansen
Klaus Lorenzen - afbud
Irene Schwartz
Uffe Kemnitz - forfald
Ellis Sommer
Kirsten Andersen suppleant
Ejvind Christensen, suppleant

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt – Ejvind Christensen havde fremsendt to emner – men følte sig dækket
ind via fremsendte dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Sager til opfølgning
a. KV-2017 debatmødet i Birkerød
Bestyrelsen drøftede debatmødet og glædede sig over de mange foreninger
som deltog og som blandede sig i debatten. En af konklusionerne fra mødet,
var at kommunikationen med de valgte politikere i udvalg skal øges. Nu
lader vi det nye udvalg træde sammen – og så inviterer vi til møde mellem
udvalg og Idrætsråd. Dette bør følges op af møde (samråd) mellem udvalg
og foreninger – så dialogen bliver direkte.
b. Nyt fra Brugerrådene
Fremadrettet bliver referater fra de tre brugerråd sendt direkte til
formanden.
c. Lejlighederne på Trørødvej’
Irene rundsender svar til Rudersdal kommune vedr. ønsket om anvisning til
lejligheder.
d. FOU-valg 2017
Klaus Lorenzen og Mia Hyldahl er valgt som idrættens repræsentanter i
FOU med Casper Reinhard (Søllerød Gold Diggers) og John Austin fra
Birkerød badminton Klub som suppleanter.
4. Kommunikation med udvalg og forvaltning
Som en opfølgning på vores debatmøde – tager Idrætsrådet initiativ til et møde med
Kultur og Fritidsudvalget i begyndelsen af 2018. Her kan vi forhåbentlig aftale en
”køreplan” for 2018.

Indstillingen fra forvaltning omkring fejringen af mestre er taget til efterretning. Vi
kan ikke se meget nytænkning i forhold til tidligere – og ikke mange ændringer i
forhold til det høringssvar som vi afgav desangående.
5. Idrætsinitiativprisen 2018
Uddeles også i kommende år i samarbejde med Rudersdal Avis. Vi skal dog sørge
for foto til præsentationsartiklerne af de tre udvalgte initiativer.
6. Økonomi
Der er enkelte hængepartier med få foreninger – formanden kontakter foreningerne.
Ligeledes drøftedes muligheden for alternativer indtægter for Idrætsrådet.
7. Årsmøde 2018
Onsdag den 14. marts 2018 på Havarthigården. Erik Olsen reserverer.
8. Bestyrelsens sammensætning 2018
Alle nuværende medlemmer og suppleanter ønsker at fortsætte – vi mangler dog
svar fra Uffe og Klaus.
9. Eventuelt
Ellis informerede om Frivillighedsnetværket og et glimrende indlæg fra Bjarne
Ibsen, som vi kan overveje til årsmødet.

Lars Engelberth

