Rudersdal Idrætsråd
Referat fra årsmøde 2014
Mødedato:
Tirsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00

Sted:
Birkerød Idrætscenter, Glassalen

Jørn P. Madsen, formand
Lars Engelberth, næstformand
Eivind Christensen, bestyrelsesmedlem
Søren Grotum, bestyrelsesmedlem
Erik Olsen, kasserer
Jan Hansen, bestyrelsesmedlem (ikke til stede)
Jan Gudnitz, bestyrelsesmedlem (ikke til stede)
Ellis Sommer, suppleant
Mia Hyldahl, suppleant (ikke til stede)
Rudersdal Handicapidræt (1 person), Birkerød Bokseklub (1 person) Judo og
Jiu Jitsu Klub (2 personer),Birkerød Håndboldklub (1 person), SNIK gymnastik
(1 person),Nærum Kroketklub (1 person), Holte IF Volleyball (1 person),
Birkerød Aktive Seniorer (2 personer), Søllerød Seniorsport (1 person), Skjold
Fodbold (1 person), Orienteringsklubben Øst (1 person), Vedbæk Sejlklub (1
person)
Christian Tranberg, Idrætsinspektør og Daniel Hansen, Formand for Fritid og
Kultur
Bestyrelse

Medlemmer:

Gæster:

1. Valg af dirigent:
Jean Becker vælges og konstaterer, at årsmødet er lovlig indkaldt.
Valg af referent:
Jørn P. Madsen vælges.
2. Bestyrelsens beretning:
Jørn Madsen aflægger beretning. Den skriftlige beretning blev delt ud til
deltagerne og Jørn P. Madsen kommenterede denne med supplerende
bemærkninger, bl.a. en orientering omkring valget til Folkeoplysningsudvalget.
Rudersdal Kommune indkalder til valg af medlemmer til
Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 – 2017. Valget fandt sted tirsdag den
3. december 2013. Der var 5 valggrupper, heraf valggruppe 2, der vælger 2
medlemmer fra foreninger, der arrangere idrætsaktiviteter for børn, unge og
voksne. Fra idrætten var der mødt 4 valgbare medlemmer op. Efter kampvalg
blev jeg valgt samt Mia Hyldahl + 2 personlige stedfortrædere.
Vi er 67 medlemmer i foreningen. Dette tal har ligget ret stabilt de senere år og
ser også fornuftig ud, selv om der er ca 160 godkendte idrætsforeninger i
Rudersdal Kommune. F.eks er der ca. 25 fodboldklubber, men aktivitetsniveauet
er ikke lige stort i alle.
Der var spørgsmål og et ønske fra flere deltagere om at Idrætten skulle i dialog
med kommunen omkring mulighederne i den nye skolelov. Jean orienterede om,
at Furesø, Fredensborg og Københavns Kommuner er gået i gang og har skabt
nogle spilleregler for samarbejdet.
Formanden orienterede om, at der til næst Folkeoplysningsudvalgsmøde ville
være deltagelse fra skoleforvaltningen med henblik på en drøftelse af

samarbejdsmulighederne inden for den nye skolelov.
Beretningen og handlingsplanen blev herefter godkendt.
3.

Godkendelse af årsregnskab:
Erik Olsen gennemgår regnskabet, og det godkendes.

4.

Indkomne forslag:
Ingen forslag indkommet.

5.

Forslag til budget:
Erik Olsen fremlægger forslag til budget og dette godkendes af forsamlingen.
Der var bemærkninger om, at med den gode økonomi foreningen har, burde man
lave nogle kurser/foredrag for medlemmerne.
Formanden svarede, at kommunen i samarbejde også med Idrætsrådet afholder en
del kurser og konferencer, som også retter sig mod vore medlemmer. Men vi vil
drøfte forslaget og tage initiativ til nogle aktuelle aktiviteter.
Fastsættelse af kontingent:
Fortsætter uændret. Godkendes af forsamlingen.

6. Valg af bestyrelse:
Formanden er på valg og Jørn P. Madsen genvælges for 2 år
Lars Engelberth er på valg og genvælges for 2 år
Jan Gudnitz træder ud og Mia Hyldahl vælges for 1 år
Ejvind Christensen er på valg og genvælges for 2 år
Søren Grotum er på valg og genvælges for 2 år
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Ellis Sommer og Irene Schwartz vælges for 1 år
8.

Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter:
Revisor: Jesper Schiønning vælges.
Revisorsuppleanter: Erik Kragh og Jean Becker vælges.

9. Eventuelt:
Der var en drøftelse af aktuelle temaer for idrætten i Kommunen.
Lars Engelberth, Birkerød Håndbold gav udtryk for vigtigheden af, at identificere
opgaverne i en forening og så lægge dem ud til de enkelte medlemmer som et
afgrænset projekt, Der er ingen unge (eller ældre), der gider beskæftige sig med
de administrative opgaver i foreningen.
Jørgen Rasmussen ABS orienterede om, at det var svært at få frivillige ulønnede
instruktører til at arbejde i foreningen.
Adnan Özan Holte IF Volley gav udtryk for, at man fremover skulle organisere
sig betydeligt bedre end i dag. Det administrative arbejde burde løses af ansatte.
Det kunne også komme på tale at lave en form for aflønning af de frivillige
ledere. I den forbindelse kunne man oprette aktiveringsjob af et halvt års længde.
Træner/instruktører egner sig til studiejob.
Der vil fremover blive stillet flere krav om mere ”professionelle klubber”.
Det kan meget vel betyde et betydeligt højere kontingent end det vi kender i dag.
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Daniel Hansen kommenterede flere af disse indlæg og kom desuden med en
opfordring til at gå ind i arbejdet med udformningen af arbejdet med at udforme
den nye politik for brugen af vore faciliteter. Det er et arbejde i forlængelse af
facilitetsanalysen og det vil få stor betydning for alle brugere af vore
idrætsfaciliteter.
Jørn P. Madsen takkede forsamlingen for et godt repræsentantskabsmøde og
dirigenten for god ro og orden.
jpm, referent

10.04. 2014
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