NYHEDSBREV – Marts 2020
Kære formand.

OL TOKYO 2020 – udsat
Det er en speciel tid vi lever i for øjeblikket…. De fleste af vores planer bliver sønderrevet fra det
ene pressemøde til det næste i Statsministeriet. Corona virussen har i den grad sat
verdensdagsorden – hvor det ene store mesterskab og finaler bliver aflyst på stribe. Senest i denne
række er nu udmeldt, at OL i Tokyo 2020 bliver flyttet til 2021.
Det er naturligvis både en sportslig skuffelse for de atleter som var kvalificeret samt en økonomisk
udfordring for atleter og TEAM DANMARK…. – men det var det rigtige at gøre…..
Nu må vi håbe, at atleterne ikke opgiver drømmene om OL-deltagelse selvom legene skydes et
år…. Ligeledes må vi håbe at Kulturministeren kan finde ekstra økonomi til idrætten i budgettet.
Hvornår Rudersdal kommune kan åbne for faciliteterne vides ikke – men i kommunen følger man
naturligvis retningslinjerne udstukket af Folketinget….
Flere forbund har udsendt opfordringer til idrætsudøvere om selvtræning – så det vil vi ikke kloge
os på – andet end vi vil opfordre til et optimistisk sind og hård træning….
Repræsentantskabsmødet 2020
Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at Danmark ligger i dvale på stort set alle områder.
Henset til regeringens udmelding om forsamlingsforbud på mere end 10 personer og henset til at Rudersdal
kommune har lukket for alle lokaliteter – udsætter Rudersdal Idrætsråd det årlige
repræsentantskabsmøde – planlagt til afholdelse mandag den 30. marts 2020.
Vi vender tilbage med en ny indkaldelse, når normaliteten igen har indfundet sig i landet…

Søndervangshallens Fond
Den årlige uddeling af midler fra Søndervangshallens Fond er udskudt – men vi kan allerede i denne stund
oplyse hvilke foreninger der modtager støtte og til hvilke formål:
Klub

Beløb

Formål

Birkerød Håndbold Klub

kr. 10.000,-

Træningslokale i Birkerød Idrætscenter

Yachtklubben Furesøen

kr. 10.000,-

Klubfaciliteter i anledning af VM i sejlads

Skjold Gymnastik Birkerød

kr. 6.000,-

Cheerleading – uniformer

Holte Badminton

kr. 5.000,-

Fjerbolde til maskine

Vedbæk Sejlklub

kr. 6.000,-

Jollestativer

Skjold Birkerød Fodbold

kr. 20.000,-

Miniskjold aktiviteter

