
 

 

 

 

Rudersdal, 4. februar 2021 

Nyhedsbrev februar 

Dette nyhedsbrev udsendes i en tid – hvor vi ikke mødes fysisk og hvor de fleste af vores 

idrætsforeninger er lukket ned på grund af covid-19. Det gør det selvfølgeligt ikke nemmere, når vi 

driver et frivilligt foreningsarbejde, at vi kun i meget begrænset omfang kan virke i vores foreningsliv. 

Det er derfor Idrætsrådets håb, at vi snarligt vender tilbage til de forhold vi normalt arbejder under. 

Indtil da – forbliver en hel del online og virtuelt – men vi forventer at vi går lysere tider i møde – i mere 

end en forstand.  

Der er et par bilag vedlagt dette nyhedsbrev – nemlig indkaldelse af emner til årets idrætsleder samt 

årets idrætsinitiativpris. I disse covid-19 tider kan der jo være udviklet nye tiltag – som kalder på en 

initiativpris. Ligeledes indkaldes der til det årlige repræsentantskabsmøde torsdag den 18. marts (hvis 

vi må mødes) samt kontingentindbetaling for 2021. 

 

Årets idrætsleder og årets idrætsinitiativpris 

Vi indkalder kandidater til årets idrætsleder 2020 samt årets idrætsinitiativpris i samarbejde med 

Rudersdal Avis. Sidste frist er mandag den 1. marts 2021 – priserne er beskrevet særskilt nedenfor i 

dette nyhedsbrev 

 

Nye kontaktpersoner i foreningerne? 

Rigtigt mange foreninger har afholdt generalforsamlinger, hvoraf nogle har skiftet formand eller 

kasserer. Husk venligst at opdatere kontaktpersoner i forhold til Rudersdal Idrætsråd og andre 

relevante samarbejdspartnere. Send gerne ændringer til formandri@gmail.com 

 

Rudersdal Idrætsråd mødes med forvaltning og Kultur -og Fritidsudvalg. 

Rudersdal Idrætsråd afholder møder med Forvaltningen og det politiske niveau to gange årligt. 

Udfordringerne for foreningerne er forskellige – så send os gerne en mail – med angivelse af de tre 

vigtigste problemstillinger for netop din forening. Send svaret til formandri@gmail.com – så vil vi tage 

det med til møderne. Sidste frist er 15. februar.  

Nye website og Facebook side.  

Vores website trængte til opfriskning – hvilket er sket nu. Tjek gerne din egen forening. Vi henviser til 

foreningernes egne sites – da vi så ikke har GDPR-udfordringer. Husk at ”Like” vores Facebook-side og 

gerne henvise til den. Vi skriver om alt den lokale idræt vi kan få fingrene i. Husk også at sende til os – 

hvis du vil have noget med på vores website eller vores Facebookside. Tjek kursustilbud på vores side 

og ledige boliger  
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Deltagelse i jeres generalforsamlinger 

Vi kommer meget gerne til jeres generalforsamlinger og fortæller om Idrætsrådets virke på fem 

minutter. Har I behov for en neutral dirigent – kan vi også som oftest være behjælpelig i den 

sammenhæng – skriv til formanden på formandri@gmail.com 

Kontingent 2021 

For 2021 er kontingentet uændret i forhold til 2020 og udgør: 

Kr. 400,- for foreninger med under 100 medlemmer 

Kr. 600,- for foreninger med over 100 medlemmer. 

  

Beløbet bedes indbetalt senest 1. marts 2021 på reg.nr. 1551 konto nr. 10200873 – Rudersdal Idrætsråd. 

 

Er din idrætsleder Rudersdals bedste?  

Rudersdal Idrætsråd udpeger en idrætsleder til prisen som årets idrætsleder 2020.   

Vi kender selvsagt slet ikke alle de frivillige ledere i foreningerne i Rudersdal kommune, og derfor har vi behov 

for din hjælp.  

I en corona-tid – hvor det har været meget vanskeligt for de fleste at dyrke idræt i foreningsregi i Rudersdal, 

har I måske en leder som har fundet en særlig måde, at holde sammen på jer alle.  

Eller måske har jeres leder fundet alternative måder at træne på – eller være sammen på.  

Lederrollen er bredt defineret – det behøver ikke at være formanden – eller en fra bestyrelsen, men 

vedkommende skal naturligvis have en lederrolle i jeres forening. 

Synes du, at I har en leder i jeres forening, som fortjener anerkendelse for en stor frivillig indsats, så send en 

begrundelse og dermed en indstilling til Rudersdal Idrætsråd v/formand Lars Engelberth, Lindebakken 22 – 

3460 Birkerød – eller gerne en mail på formandri@gmail.com   

Vi er desværre lidt presset på tiden og skal derfor modtage din indstilling senest mandag den 1. marts 2021.  

Idrætsinitiativprisen 

I samarbejde med Rudersdal Avis, ønsker Rudersdal Idrætsråd at uddele en årlig idrætsinitiativpris på kr. 5.000, - 

Prisen uddeles til en forening eller en person, som har taget et særligt idrætsinitiativ, som enten har hjulpet 
foreningen eller har hjulpet idrætslivet i Rudersdal kommune. Prisen kan uddeles til en forening, men kan også 
uddeles til en enkeltperson. Der behøver ikke at være sammenhæng mellem idrætspræstationen og initiativet – 
det er således en pris som understøtter enhver udviklende aktivitet i idrætsforeningerne. Initiativet må gerne 
tjene til inspiration for andre idrætsforeninger. 

Som eksempler på idrætsinitiativer kan nævnes:  

Foreninger, udøvere, trænere eller forældregrupper, som har gjort noget særligt for at  

• skaffe flere egne instruktører/trænere, dommere - få flere udøvere eller mindske frafaldet indenfor 

idrætten - forbedre sociale fællesskaber indenfor idrætten - øge opmærksomheden på idrætten - få 
flere tilskuere til idrætten - fremkommet med gode ideer på det organisatoriske område eller gjort 
noget ærligt i forbindelse med covid-19 og nedlukning 

Sidste frist for fremsendelse af forslag er mandag den 1. marts til Idrætsrådets formand, Lars Engelberth, 
Lindebakken 22 – 3460 Birkerød eller formandri@gmail.com med motivation for forslaget. 
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Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i 

Rudersdal Idrætsråd 

  

Torsdag den 18. marts 2021 kl. 19:00 

Glassalen i Birkerød Idræts Center, Bistrupvej 

 

Forbehold for forsamlingsforbud tages i henhold til regler pga covid-19 – hold eventuelt øje med 

foreningens website – hvor ændringer vil blive offentliggjort 

 

 

Dagsorden: 
  
  
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år. 
3. Godkendelse af årsregnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Overrækkelse af Årets Idrætsleder 2020  
5.  Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre 
    bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 
    På valg i år er: Uffe Kemnitz – FC Rudersdal, Kirsten Andersen – Sigma Swim og Ellis Sommer OK Øst 

    Alle er villige til genvalg 
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 
    På valg er Jan Hansen - Aktive Birkerød Seniorer og Peter Kelsall – Rytterne som begge ønsker at stoppe 
8. Overrækkelse af årets idrætsinitiativpris 2020 
9. Valg af revisor og to revisorsuppleanter. 
10 Eventuelt. 
  
  
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 

3 uger forud for repræsentantskabsmødet på formandri@gmail.com  Indkomne forslag udsendes til 

medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet. 

 

 
  

 
p.b.v 

 
Lars Engelberth 

Formand 
 

 

Rudersdal Idrætsråd 

Formand: Lars Engelberth – Lindebakken 22 – 3460 Birkerød 

Mobil: 40 32 61 41     email: formandri@gmail.com 

www.rudersdal-idr.dk   -   CVR 36259329  - Danske Bank Reg. Nr. 1551  konto 10200873 
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