Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 18:45
Sjælsøhallen – OKØst Klublokaler ved hallen… bemærk det er ikke Sjælsøskolens Hal
Deltagere:
Lars Engelberth
Kirsten Andersen
Erik Olsen
Uffe Kemnitz - afbud
Klaus Lorenzen
Irene Schwartz - afbud
Ellis Sommer
Jan Hansen, suppleant
Peter Kelsall, supleant
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, med et par ekstra tilføjelser under sager til opfølgning 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Sager til opfølgning
Nyhedsbreve
Vores nyhedsbreve sendes til foreningernes formænd og kasserer – samt til Kultur og
Kultur -og Fritidsudvalget – men vi bør overveje at alle der interesserer sig for idræt
kan tilmelde sig via vores FB-side og website. KA undersøger muligheden
Rudersdal Avis
I forlængelse af vores medlemsmøde nedsættes en lille gruppe, som tager en drøftelse
med Rudersdal Avis om muligheder fremadrettet. Rytterne deltager med en person og
Furesø Golfklub opfordres til at deltage med en person – KA er tovholder.
Peter Bennett – frivilligt samarbejde
Move Beyond projektet har fået lidt mere konkret hægtet på sig og Peter Bennett
inviteres til næste bestyrelsesmøde for at give en orientering om konkrete tiltag i
Rudersdal.
Søndervangshallens Fond
Fondens bestyrelsessammensætning er nu fundet og Nordea vil blive orienteret om
sammensætningen. Fonden opkræves stadig af Rudersdal Beredskab for aktiviteter i
Søndervangshallen. Kultur er underrettet.
Rudersdal elitestøtte – styringsgruppe
Team Rudersdal arbejder en del med en kommunikationsstrategi og vil formodentlig
fremadrettet lægge mere vægt på at være et erhvervsnetværk end elitestøtte. Dette sker
i forventning om at kunne tiltrække flere erhvervsvirksomheder…
Kollegiet på Trødrødvej
Den første nye lejer uden tilknytning til idrætten er nu flyttet ind på Trørødvej. Der er
ikke kommet yderligere oplysninger til RI om hvorledes de nuværende lejere skal
forholde sig i forhold til at det er besluttet at lukke idrætskollegiet ned på Trørødvej.
Vi bør lige undersøge historikken bag Idrætskollegiet på Trørødvej. Tjek evt. i

Rudersdal ejendomme Der er heller ingen nyheder om tiltag til at finde andre
lejligheder – udover de tiltag som bestyrelsen er underrettet om tidligere.
Møde med Kultur emner:
Vi ønsker følgende emner belyst:
Kort gennemgang af idrætsbudgettet som det foreligger?
Hvad sker der for foreninger med aktiviteter i Sjælsøhallen?
Hvordan fornemmes udviklingen i samarbejde mellem idrætsforeningerne og
folkeskolerne i Rudersdal?
4. IRH – konference
Indbydelse er sendt direkte til bestyrelsens medlemmer, som selv tilmelder sig hos IRH. Der
er gode emner og personligheder på også denne gang….
5. Økonomi og budget for 2019
Der blev udleveret en medlemsfortegnelse, og der er enkelte foreninger som skal rykkes….
6. Eventuelt
Møder i kalenderen:
Tirsdag den 15. oktober kl. 17:00 med Kultur på Mariehøj
Mandag den 11. november – evt. møde med KFU (endnu ikke bekræftet)
Torsdag den 12. december - julebestyrelsesmøde

Lars Engelberth

