
Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd 

 
Mandag den 12. april 2021 kl. 19.15 

 
Mødet afholdes virtuelt på Teams  

 
Deltagere: 

 
Lars Engelberth - Kirsten Andersen - Erik Olsen - Uffe Kemnitz (afbud) - Klaus Lorenzen - Irene Schwartz - 
Ellis Sommer - Jan Hansen (afbud) 

 
Dagsorden: 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 
 

3. Sager til opfølgning 
 

Discgolf – Rude Skov 
Sagen er tidligere drøftet i Idrætsrådet. Urørt skov i området virker til at 
være den største forhindring nu for Naturstyrelsen – som oprindeligt 
var positive – men nu har ændret holdning. Trist at der er ofret så 
megen frivilligt arbejde og økonomi – hvis det ender med at projektet 
ikke kan gennemføres. Muligvis er det ikke til i Rude Skov – men så må 
der prøves at tænke kreativt. Synes dog det er for tidligt at opgive dette 
projekt nu – uden indsigelser. 
Søndervangshallen – Vaccinecenter 
Hallen er udpeget til vaccinecenter i regi af Regionen hvilket Rudersdal 
kommune (ØU) har sagt ja til. Hvilke konsekvenser det får for 
foreningerne, at endnu en hal tages ud af drift… afventer vi lige – et 
endnu ikke dokumenteret tab af 20 % haltid forventes. Idrætsrådet 
forventer at lave en pressemeddelelse om denne sag. 
   
Repræsentantskabsmøde – yderligere udskydelse til efter sommer? 
Udskydes til slutningen af august – hvor vi forhåbentlig kan mødes igen. 
Vi forsøger at opretholde idrætsinitiativprisen og årets idrætsleder – 
men intensiverer indsatsen for at få flere gode initiativer og emner. 

 
Nyt fra Brugerråd – Ikke det store at berette diskussioner om 

hallerne og træningstider 
  FOU On-line møder – ikke de store ting 
 

Idrætsboligerne Vi retter henvendelse til Steen Troelstrup som er 
formand for Skovlyporten for at høre hvad der sker – eventuelt også til 
Jens Ive  
 

 
 
 



4. Økonomi og budget for 2020 – Hvad er status nu på medlemsforeninger efter rykker til 
foreningerne? Skal vi undlade kontingent 2021?  

Bestyrelsen besluttede kontingentfrihed i 2021 på grund af covid-19 
De foreninger som har betalt for 2021 – får overført betalingen til dækning af 
kontingent 2022.  

 
5. Diskussion om Idrætsrådets indsatsområder for 2021 

 

Spørgeskemaer til medlemsforeninger. 
Vi prøver at tjekke Monkey Surveys 
IT-gruppen 
Holder møde i slut april. 
 

 
6. Mødekalender for 2021 – næste møde 3. maj. 

 
7. Eventuelt intet 

 
 

 
 
Lars Engelberth 
Referent 


