Indkaldelse til Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
mandag den 29. april 2019 kl. 19.00
Nye mødelokale - Rudegaard Stadion.
Deltagere:
Lars Engelberth
Kirsten Andersen
Erik Olsen
Uffe Kemnitz – afbud
Klaus Lorenzen
Irene Schwartz
Ellis Sommer
Jan Hansen, suppleant
Peter Kelsall, supleant - afbud
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, med enkelte tilføjelser under sager til opfølgning
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Bestyrelsens konstituering:
Formand:
Lars Engelberth
Næstformand:
Irene Schwartz
Kasserer:
Erik Olsen
Øvrige bestyrelse:
Ellis Sommer, Kirsten Andersen, Klaus
Lorenzen, Uffe Kemnitz. Jan Hansen og Peter Kelsall
RI er repræsenteret:
Brugerråd:
Rudegaard – Klaus Lorenzen, Lars Engelberth
Rundforbi – Erik Olsen
Birkerød Idrætscenter – Uffe Kemnitz
Rudersdal Elite
Kirsten Andersen
FOU
Klaus Lorenzen
FrivillighedsEllis Sommer
netværket
Idrætskollegiet
Irene Schwartz
Trørødvej
Skovlyporten
Irene Schwatz
Søndervangshallen Ellis Sommer – Lars Engelberth
Fond

4. Sager til opfølgning
Søndervangshallens Fond
Civilstyrelsen har godkendt vedtægtsændring, men bedt om at Skjold Birkerød
Fodbold og Rudersdal kommune frasiger sig udpegningsret. Afventer svar fra Skjold
Birkerød Fodbold.
Rudersdal elitestøtte – styringsgruppe

Fordelingen af årets støttemidler er aftalt. Overrækkelse sker torsdag den 9. maj.
Kollegiet på Trørødvej
Den lejer med ældst anciennitet er fraflyttet og lejligheden står tom, Endelig afklaring
om ejendommen afventes.
Rudersdal Kommunes priser….
Rudersdal kommune indkalder kandidater til priserne som årets talent, ungdomsleder,
frivilligprisen og kulturprisen – der skal indsendes senest den 1. juni 2019 via
kommunens website. Herefter tilsendes paraplyorganisationerne emnerne med henblik
på en prioritering af emnerne – herefter overdrages beslutningen til FOU.
Møde med Kultur og Kulturudvalget
Kultur(forvaltning) foreslår møde i oktober – enten den 14. -15. eller 24. oktober. Alle
dage fra 17:00-18:00. Må jeg høre hvad der passer Jer bedst. Mødet med
Kultur/Fritidsudvalget arrangerer formanden.
Henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse vedr. samarbejde
Bestyrelsen besluttede at bakke op om røgfrit miljø og retter henvendelse til Kræftens
Bekæmpelse.
Henvendelse fra DGI/Frivillighedsområdet om møde.
Peter Bennet fra DGI Nordsjælland ønsker et møde med bestyrelsen for at orientere
om mulighederne for et bedre samarbejde mellem frivillige organisationer.
Bestyrelsen besluttede at invitere PB til næste bestyrelsesmøde i juni.
Kontingent til Frivilligcenter Rudersdal.
Bestyrelsen finder det formålsløst at to paraplyorganisationer er medlemmer hos
hinanden og mere hensigtsmæssigt at der er tale om samarbejdspartnere.
Medlemsmøder
Vores medlemsmøde med Rudersdal Avis og info om hvorledes pressen komme mere
i avisen er planlagt til efter sommerferien. Kirsten har bolden.
Mødet med DIF omkring FN’s 17 Verdensmål er skudt til hjørne.
5. Ny website
Der arbejdes videre på den nye website – men alle børe med jævne mellemrum gå ind på
siden. Eventuelle ændringer eller ønske om rettelser bedes rettet til it-udvalget som består af
formanden, Irene og Kirsten.
6. Økonomi og budget for 2019
Formanden har oprettet en database over medlemsforeningerne og udsendt opkrævning
29/4. Der mangler fortsat enkelte adresser på foreninger -hvilket formanden følger op på.
7. Eventuelt
Der udsendes nyhedsbrev til foreninger i starten af maj måned.
Næste møde afholdes tirsdag den 4. juni kl. 19:00. Vi mødes kl. 18:00 til en orientering og
rundvisning på Skovlyporten i Holte – fra kl.19:00 afholdes bestyrelsesmøde.
Sommerbestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 25. juni kl. 18:00

Lars Engelberth

