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Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
mandag den 11. november 2019 kl. 19.00
Birkerød Idrætscenter – Glassalen
Deltagere:
Lars Engelberth
Kirsten Andersen
Erik Olsen
Uffe Kemnitz - afbud
Klaus Lorenzen
Irene Schwartz
Ellis Sommer
Jan Hansen, suppleant - afbud
Peter Kelsall, suppleant - afbud
Dagsorden:

Forud for selve bestyrelsesmødet indleder Peter Bennett fra DGI.
Peter Bennett orienterede om de indledende øvelser foretaget i Rudersdal kommune mellem
Frivilligcentret, Røde Kors og andre aktører og bad Idrætsrådet overveje indtrædelse i samarbejdet.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt – dog havde formanden et par orienteringspunkter, som også kom med.
2.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

3.

Sager til opfølgning
Søndervangshallens Fond
Der er nu tilsyneladende styr på de forkerte opkrævninger tilsendt Fonden fra Beredskabet
vedr. Søndervangshallen. Bestyrelsen drøftede kort hvor vidt der skulle være et særligt tema
for ansøgninger i 2020 – men besluttede sig fra dette – da der er tre nye medlemmer i
bestyrelsen.
Kollegiet på Trørødvej
Bestyrelsen drøftede det oprindelige grundlag for oprettelsen af idrætskollegiet tilbage i
tiden i Søllerød kommune – hvor kommunens boligudvalg besluttede at etablere kollegiet i
kommunens ejendom. Irene undersøger baggrunden for oprettelsen af kollegiet via
forvaltningen og beslutningsgrundlaget. Formanden kontakter borgmesteren med henblik på
en afklaring af tidshorisonten og mulighederne for etablering af nye idrætsboliger i
Skovlyporten.
Møde med Kultur og Kulturudvalget
Formanden har drøftet muligheden for et møde med KFU i forlængelse af udvalgets januar
møde onsdag den 15. januar med Kristine Thrane formand for udvalget. Mødet er dog ikke
endeligt bekræftet.

DIF/DGI Foreningspuljen er åben for ansøgninger til næste pulje fra 1. marts 2020
Formanden har indkøbt 100 kuglepenne med Rudersdal idrætsråd og vores slogan
indgraveret. Penne kan bruges i forbindelse med gaver fra Idrætsrådet til foreninger og
andre arrangementer. Erik Olsen undersøger gaveideer fra Anna Wedell-Wedelsborg –
glaskunstner i Vedbæk. Gavernes værdi bør være kr. 300,- - 350,- pr. stk.
4.

Økonomi og budget for 2020
Henset det fremskredne tidspunkt – blev punktet udsat til næste ordinære
bestyrelsesmøde.

5.

Diskussion om Idrætsrådets indsatsområder for 2020.
Henset det fremskredne tidspunkt – blev punktet udsat til næste ordinære
bestyrelsesmøde.

6.

Mødekalender for 2020
Formanden fremsender forslag til mødekalender 2020 – herunder placering og dato
for repræsentantskabsmøde i marts. Rudegårds nye mødelokale undersøges….

7.

Eventuelt
Næste møde er 12. december – sted oplyses på et senere tidspunkt.

Lars Engelberth
Referent

