Rudersdal, 23. april 2021

Nyhedsbrev april
Dette nyhedsbrev udsendes i en tid – hvor vi kun begrænset mødes fysisk og hvor mange af vores
idrætsforeninger er lukket ned på grund af covid-19.
Heldigvis går vi mod lysere tider og politikerne på Christiansborg har netop besluttet yderligere
åbninger af det danske samfund. Det får heldigvis en positiv afsmittende virkning på idrætten, som får
lov at åbne yderligere blandt andet med indendørssport.
Søndervangshallen i Birkerød er inddraget til vaccinering i forbindelse med covid-19. Det lægger en
anelse pres på halkapaciteten, da andre haller også er lukket ned på grund af vedligeholdelsesarbejde.
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.

Kontingent 2021
Bestyrelsen i Idrætsrådet har besluttet, at der er kontingentfrihed i 2021 for alle medlemsforeninger.
Beslutningen er truffet i forståelse for den økonomiske situation mange idrætsforeninger ser ind i for
tiden. En usikkerhed som kan være truende for foreningernes eksistens. Vi ved godt at kontingentet til
Idrætsrådet ikke er afgørende – men vi vil gerne tilkendegive forståelse og solidaritet. De
medlemsforeninger som har indbetalt kontingent 2021 – får overført betalingen til dækning af
kontingent for 2022.

Repræsentantskabsmøde 2021 – afholdes torsdag den 9. september
Årets repræsentantskabsmøde er på grund af covid-19 og forsamlingsforbud – udsat til torsdag den 9.
september kl. 19:00 i Glassalen i Birkerød Idrætscenter.
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
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

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 2. august 2021 – priserne er beskrevet særskilt nedenfor.

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 skal modtage din indstilling senest mandag den 2. august 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 2. august til Idrætsrådets formand, Lars Engelberth,
Lindebakken 22 – 3460 Birkerød eller formandri@gmail.com med motivation for forslaget.
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