
REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I RUDERSDAL IDRÆTSRÅD den 9. 

september 2021. 

 

Repræsentantskabsmøde 

Formand for Rudersdal idrætsråd Lars Engelberth bød velkommen til 

repræsentantskabsmødet i Rudersdals Idrætsråd.  

Der blev herefter gennemført en præsentationsrunde. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år. 

3. Godkendelse af årsregnskab. 

4. Indkomne forslag. 

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 Idrætsleder 2020 og Årets idrætsinitiativpris 2020 

9. Valg af revisor og to revisorsuppleanter. 

10. Eventuelt. 

Ad. 1:Valg af dirigent og referent 

Jørn Madsen, tidligere formand for Idrætsrådet blev valgt til dirigent. 

Kirsten Andersen blev valgt som referent. 

Dirigenten sagde tak for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet for lovligt 

indkaldt og beslutningsdygtigt.  

Ad 2.: Bestyrelsens beretning 

Formand Lars Engelberth aflagde bestyrelsens beretning.  

Læs beretningen på www.rudersdal-idr.dk 

Bjørn Christau spurgte, om det var korrekt, at pengene er sivet fra idrætsområdet til 

andre områder. Lars svarede, at kiggede man på det samlede budget for Kultur og 

Fritidsudvalget – og det dækker bredt lige fra museer, musikskoler til idræt ikke var 

øget de sidste 10-15 år. Et af de problemer kommunen har, er, at der ikke tidligere er 

sat penge af til vedligehold og renovering, og det kan man mærke nu. Kristine Thrane 

http://www.rudersdal-idr.dk/


formand for Kultur -og Fritidsudvalget supplerede og nævnte, at det var korrekt, der var 

et efterslæb, og det har været nødvendig at tage fat i renovering af dagsinstitutioner og 

skoler. Der er kommet mange børn til kommunen, og det betyder, at der har skulle 

etableres flere daginstitutioner – og dette er prioriteret over idrætsanlæg. 

Der er en pulje på 75.000.0000, der er sat af frem til 2023-2024 af såkaldte frie midler. 

Irene Schwartz håbede, at kommunen ville lære af situationen og nævnte at 

eksempelvis Idrætskollegiet længe har skulle renoveres, men det er blevet 

nedprioriteret i flere år 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

Ad.3 Godkendelse af årsregnskab 

Erik Olsen aflagde årsregnskabet, der blev godkendt af forsamlingen.  

 

Ad.4 Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad. 6 Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 

Erik Olsen havde ikke udarbejdet et decideret budget og det kommende år vil der blive 

holdt igen med udgifter.  

Der indstilles til kontingent som tidligere. 

Ad. 7 og 8 Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleanter   

På valg til bestyrelsen er i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer, Uffe Kemnitz, Kirsten 

Andersen og Ellis Sommer. Alle blev genvalgt.  

På valg til suppleantposterne var Jan Hansen og Pete Kelsall, der begge ønskede at 

stoppe. Casper Reinhardt fra Søllerød Golddiggers og Mogens Norup fra ABS vil 

gerne lægge en indsats i Idrætsrådet. Kasper Reinhardt og Mogens Norup blev 

herefter valgt.   

Ad. 9. Overrækkelse af prisen som årets idrætsleder 2020 og Initiativprisen 2020 

Lars Engelberth orienterede om baggrunden for initiativprisen, der er et initiativ i 

samarbejde med Rudersdal Lokalavis.  

Initiativprisen 2020 på 5000 kr. gik til Paula Philipson Høiby for initiativet etablering af 

Vedbæk Beach Volley under Vedbæk Sejlklub. Lars Engelberth læste op fra 

ansøgningen, hvor der blandt andet står: ”Projektet har skabt liv og glæde på Vedbæk 

Sydstrand. Der mødes, leges og spilles. Der samarbejdes med strandens og havnens 

klubber, Rudersdal kommunes kulturafdeling, Ung i Rudersdal, Kystdirektoratet, lokale 

og nationale sponsorer og Dansk Volleyballforbund.” 



Lars nævnte, at initiativet var helt i den ånd som prisen er tænkt. 

Paula Philipson Høiby fik herefter overrakt prisen og uddybede, hvad initiativet går ud 

på – og hvordan det supplerede de andre aktiviteter i Vedbæk Sejlklub. 

Stort tillykke. 

Lars Engelberth  

Rudersdal Idrætslederpris 2020 gik til Lars Bøcher Petersen fra Holte Roklub, der 
modtog et glasfad fra Rudersdalkunstneren Anne Wedell-Wedellsborg. Lars 
Engelberth motiverede valget og læste ansøgningen op, hvoraf det fremgik af Lars 
gennem årene har ydet en kæmpe indsats – og nævnte, at Rudersdal Idrætsråd ikke 
havde været i tvivl om, at Lars Bøcher Petersen var den helt rette til at modtage prisen.  

Lars Bøcher Petersen modtog også en glasskål (Livets træ) lavet af 

Rudersdalkunstneren Anne Wedell-Wedellsborg.  

 

Stort tillykke. 

Ad. 10 Valg af revisor og revisorsuppleanter 

Revisor Eivind Christensen ville gerne fortsætte og blev genvalgt. Som 

revisorsuppleant blev Jan Hansen valgt.  

Ad 11 Eventuelt 

 

Lars Engelberth takkede herefter dirigenten og revisoren og de fremmødte for et godt 

repræsentantskabsmøde. 

 


