Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
Mandag den 09. april 2018 kl. 19.00
Mødested – Glassalen, Birkerød Idrætscenter
Deltagere:
Lars Engelberth
Erik Olsen
Jan Hansen
Klaus Lorenzen
Irene Schwartz
Uffe Kemnitz - fraværende
Ellis Sommer
Kirsten Andersen suppleant
Ejvind Christensen, suppleant - fraværende

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Formanden uddelte en ny – nedenstående dagsorden, som bestyrelsen godkendte til
behandling.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt, men note om at referatet fremadrettet sendes til Kultur –og
Fritidsudvalget.
3. Sager til opfølgning
a. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Engelberth som formand samt Irene
Schwartz som næstformand og Erik Olsen som kasserer.
b. Godkendelse af referatet fra repræsentantskabsmødet
Referatet godkendt med enkelte redaktionelle rettelser. Sendes fra IS til
bestyrelsen og Olav Dyrbye med henblik på at blive lagt på vores site.
c. Møderække for 2018
Bestyrelsesmøder forventes afholdt: 31. maj, 25. juni, 28. august, 26.
september, 25. oktober, 26. november samt 11. december
d. DIF’s årsmøde
Afholdes i Brøndby fredag den 4. maj med hovedfokus på: ”Hvordan spiller
idrætten sammen med FN’s verdensmål? ” – tilmelding direkte til DIF.
e. Databeskyttelse for foreningerne
Stadig intet nyt fra Datatilsynet og Justitsministeriet. Jan Hansen og
Birkerød Aktive Seniorer har lavet deres egen praktiske klubmodel. ABS vil
gerne oplyse om deres løsningsmodel. Det er vigtigt at foreningerne
kommer i mål – inden den 25. maj.
f. Evaluering repræsentantskabsmøde
Mødet gik fint med Jesper Tvermoes som dirigent. Havarthigården er ikke
et idrætssted – så vi må finde en egnet facilitet næste år. Muligvis også
drøfte om formen er den rigtige. Overrækning af priser bør ske efter
formandens beretning.
g. Lejlighederne på Trørødvej

Irene Schwartz har møde med forvaltningen og sender herefter info til
bestyrelsen om udviklingen. Der er lagt op til en høj huslejeforhøjelse –
hvilket vi må se nærmere på.
h. Brugerrådene
Rundforbi: BSV – Golddiggers. Fodbold mod amerikansk fodbold og slid
på banen. Det forlyder at BSV vil opgive Vedbæk stadion. Klubfaciliteterne
er ikke i top.
Rudegaard: Renovering giver udfordringer for alle på faciliteten.
Birkerød: Nyt notat fra forvaltningen om træningsfaciliteter.
i. Team Rudersdal medlemskab?
Foranlediget af flere røster tilkendegivet overfor formanden om hvorvidt
Rudersdal Idrætsråd ønskede at støtte elitesporten gennem et medlemskab
af Team Rudersdal – besluttede bestyrelsen, at det ikke er relevant for
nærværende.
j. Idrætslederpris
Da vi ikke kan være sikker på, at en idrætsleder i Rudersdal kommune
bliver belønnet hvert år – drøftede bestyrelsen de nye regler for priser
vedtaget for Rudersdal kommune. RI arbejder videre på et arrangement for
idrætten og udarbejder et oplæg.
4. Kommunikation med udvalg og forvaltning
Formanden retter henvendelse til formanden for KFU med henblik på et møde med
udvalget, hvor følgende emner kunne være på dagsorden;
1. Prisuddeling og fejring af idrætten
2. Åben Skole
3. Kommunikation med kommunen
4. Bookingsystem
5. Virksomhedsplan – uorganiseret idræt
6. Forventningsafstemning
5. Økonomi – kommunikation med foreningerne
Arbejder på at kommunikere direkte med kassereren i foreningerne vedr. økonomi.
Omtales i næste formandsbrev
Bestyrelsen drøftede indkaldelse af netværksgrupper med samme interesser. Vores
website trænger til en make-over…
6. Eventuelt
a. Billeder af bestyrelsens medlemmer
Udskudt til næste gang
b. DIF/DGI pulje
Ikke noget nyt fra organisationerne – men skriver ud til alle, når
startskuddet lyder.
c. Bruttoliste til alle
Beder om elektronisk udgave fra forvaltningen.
17.april 2018
Lars Engelberth
Referent

