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Ikke til stede:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Meddelelser
Jørn orienterede om møde den 5.september i Styregruppen for Eliteordningen i
Rudersdal Kommune.
Jørn orienterede om skrivelse fra Jan M. vedrørende Morten Mølholm fra DIF er
ved at udvikle forslag til foreningsidrættens fremtidsmuligheder og dermed kan
være et emne til et temamøde.
Der var en drøftelse af skrivelse fra Tove Melson om evaluering af årets
hædringsarangement for mestre i Rudersdal Kommune. Der var enighed om at
fremsende Jørns tidligere skrivelse med de tilføjelser, der er fremkommet fra
bestyrelsesmedlemmerne.
Erik orienterede om Mariehøjprojektet.
Jørn orienterede om arbejdet i styregruppen for Idræt og Motion.
Jørn orienterede om møde den 9. juni med Kulturområdet omkring ”Samarbejde
med foreningslivet” med udgangspunkt i resumeet fra undersøgelse af
foreningernes vilkår.

3.
4.

Sager til opfølgning
Ingen
Folkeoplysningsmøde – orientering
Jørn orienterede om punktet ”Tilskud af tilskudsrammer og –regler
Budgetdisponering efter ophør af overgangsordning.”
Kulturforvaltningen havde udarbejdet 3 modeller, der alle betød reduktion i
aktivitetstilskudene til foreningerne. Det var der ikke enighed om og efter flere
drøftelser var der enighed om at foreslå at aktivitetstilskudene skulle være

uændrede for unge under 18 år og at tilskuddet på kr. 100 for ældre over 65 år
skulle bortfalde.
På den baggrund skulle kulturforvaltningen udarbejde et nyt forslag til
behandling på et ekstraordinært møde den 13. september.
5.

Nye Temamøder
Der var enighed om at få arrangeret et temamøde omkring administration og
kassererens rolle herunder også belysning af den fremtidige vision for
foreningsarbejdet, strategier mv.
Jørn tager kontakt med Bo Eriksen med henblik på at få arrangeret mødet i
fællesskab.
Desuden planlægges afholdt workshop med Torben Bundgaard i januar 2012 med
udgangspunkt i et foreningens ”fremtidsværksted”

6. RI’s hjemmeside/facebook
Karen gennemgik forslag til ”hjemmeside” på Facebook. Der var enighed om, at
hvis hjemmeside og/evt. Facebook side skal have betydning for Idrætsrådet
kræver det mange ressourcer. Ressourcer, der ligger ud over det almindelige
bestyrelsesarbejde.
Det vil derfor kræve at vi afsætter beløb og betaler professionel hjælp til
udsendelse af pressemeddelelse mv. og til udarbejdelse af redaktionel stof.
7. Økonomi
Kontingentopkrævninger for 2011 er sendt ud. Der resterer en del restancer. Erik
og Birthe sørger for ajourføring af medlemsliste, og at de sidste restancer bliver
betalt.
8. Eventuelt
Bestyrelsesmøder efterår 2011:
Onsdag den 26. oktober
Torsdag den 24. november
JPM, referent
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