Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
Tirsdag den 28. august 2018 kl. 18:30 – mødetid
Mødested – Holte Roklub – Frederikslundsvej 41B (uden spisning)
Forud for bestyrelsesmødet får vi en rundvisning og orientering om Roklubbens forhold.
Deltagere:
Lars Engelberth
Erik Olsen
Jan Hansen
Klaus Lorenzen
Irene Schwartz
Uffe Kemnitz - afbud
Ellis Sommer
Kirsten Andersen suppleant
Ejvind Christensen, suppleant

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Sager til opfølgning
a. Ny website?
Notatet fra ”IT-udvalget” blev gennemgået og bestyrelsen gav udvalget
mandat til af fortsætte arbejdet indenfor de afstukne rammer.
b. Lejlighederne på Trørødvej
Hvad er status? Vi har fortsat et ledigt lejemål, som søges udlejet.
Fristforlængelse kan blive nødvendigt. Dårligt at skifte i sommerperioden.
Vi forsøger at omtale af lejlighederne i RA og FA. Bestyrelsen følger sagen
tæt og at udlejning sker i henhold til de vedtagne retningslinjer og regler.
c. Søndervangshallens Fond
Status på fondsvedtægtsændringer. Endnu ingen afklaring, men nye
vedtægtsændringer skal godkendes af myndighederne – hvorfor
ændringerne skal sendes til dem – hvilket vil ske snarligt.
d. DIF/DGI Foreningspulje
4.
Endnu uklart hvor vidt Idrætsråd kan søge puljemidler her – men det
undersøges hos DIF.
a. Investering i spørgeskema program
Der er opbakning til at vi iværksætter nogle spørgeskemaprogrammer –
som kan anvendes i forhold til vores medlemsforeninger. Der skal om
muligt være reference til den DIF-undersøgelse vi selv kørte for nogle år
siden.
b. Henvendelse fra Skjold Gymnastik vedr. programmer
Skjold Gymnastik har spurgt om hjælp til at få runddelt deres årlige
program. I andre kommuner er både kommune og Idrætsråd ofte
involveret. Det er en udfordring som oftest rammer gymnastikhold og
andre mere sæsonbetonede idrætter for eksempel dans – hvor der startes
nye hold op periodevis i sæsoner. Rudersdal Idrætsråd har ingen

økonomisk mulighed for at gå ind i problemstillingen, men forfølger
naturligvis spørgsmålet.
c. Status på Multihal ved Dronninggårdskolen.
Der har været afholdt det første borgermøde med foreninger og lokale
borgere og andre interessenter omkring den fremtidige multihal. Der er
ikke nødvendigvis de samme ønsker til en ny hal – uden at de
nødvendigvis er modsatrettede. I sidste ende bliver det økonomien som
bliver afgørende og lige nu tegner det mest til en skole sportshal. Der
afholdes senere yderligere borgermøder, når et projektforslag er klar.
d. Nyt fra Brugerrådene
Intet særligt at bemærke fra brugerrådene.
5. Økonomi
Vi mangler en del indbetalinger, hvilket forfølges, således at de sidste foreninger
får betalt. Pt har vi ca. kr. 70.000,- på kontoen.
6. Eventuelt
Vi skal eventuelt flytte et par bestyrelsesmøder – på grund af andre møder. Det gør
vi så.

Lars Engelberth

