
 

 

 
Rudersdal, 14. oktober 2021 

Nyhedsbrev oktober 
Konstituering af Idrætsrådets bestyrelse: 

På det årlige Repræsentantskabsmøde, afholdt den 9. september 2021 – formanden var ikke på valg - 
og: Uffe Kemnitz – FC Rudersdal, Kirsten Andersen – Sigma Swim og Ellis Sommer OK Øst blev alle genvalgt. 
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Uffe Kemnitz som næstformand og Erik Olsen som 
kasserer. Casper Reinhardt (Søllerød Gold Diggers og Mogens Norup (Aktive Birkerød Seniorer) blev 
valg som suppleanter. En oversigt over hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer repræsenterer 
Idrætsrådet kan ses under de enkelte bestyrelsesmedlemmer på Idrætsrådets website: rudersdal-
idraet.dk 

Her kan du også finde formandens beretning for det forgangne år 2020/2021 

Du kan ligeledes her finde referaterne fra Idrætsrådet bestyrelsesmøder. 

Sårbare børn Mini-temadag – torsdag den 28. oktober kl. 17:30 – 20:30 

Den udsatte Mini-temadag om udsatte børn og unge i foreningslivet – hvordan laver vi fællesskaber for 
alle – afholdes torsdag den 28. oktober kl. 17:30 – 20:30 i Kulturcenter Mariehøj – Richard 
Mortensen-lokalet. Tilmelding på info@broen-rudersdal.dk  

Rudersdal Idrætsråd er medarrangør sammen med BROEN Rudersdal og Rudersdal kommune. 
Programmet er beskrevet til sidst i dette nyhedsbrev. 

Idræts - kommunalvalgs debat – den 2. november kl. 19:00 i Birkerød Idrætscenter 

Rudersdal Idrætsråd har inviteret spidskandidaterne for alle partier/lister der opstiller til 
Kommunalvalget 2021 til debat om idrættens forhold. Kandidaterne har mulighed for at kommenterer 
på DIF’s netop offentliggjorte rangering af kommunernes indsats på idrætsområdet. Ligeledes vil vi 
gerne høre om deres visioner med idrætten i Rudersdal kommune. Det er nu du skal påvirke 
politikerne – hvis du eller din forening ønsker ændringer i kommunens politik på idrætsområdet. Der 
vil maksimalt være plads til ca. 60 personer – så der bliver rift om pladserne. 

Rudersdal Mangler 

Der er uden tvivl masser af bud og reelle behov i kommunerne, og det er også vigtigt med gode lokale 
idrætsfaciliteter - men ofte sker der ikke rigtig noget. Måske fordi noget andet har højere prioritet. 
Måske fordi anlægsloftet gør det umuligt at indfri ønskerne om byggeri af nye idrætsfaciliteter. Eller 
måske fordi ønskerne ikke når hele vejen ud til de politikere og embedsmænd i kommunerne, der skal 
give grønt lys til byggerierne. 

Netop derfor har Danmarks Idrætsforbund (DIF) i dag lanceret en ny online platform med et interaktiv 
danmarkskort på adressen danmarkmangler.dif.dk/Indsend-forslag. Her kan alle foreninger, 
medlemmer og selvorganiserede idrætselskere vise, hvor Danmark mangler idrætsfaciliteter. Og det er 
ganske simpelt – man klikker på danmarkskortet på det relevante sted og skriver ganske kort, hvad det 
er, der mangler. 

mailto:info@broen-rudersdal.dk
https://danmarkmangler.dif.dk/Indsend-forslag


 

Årets idrætsleder 2020/21        Årets Idrætsinitiativpris modtagere 

 
Lars Bøcher Pedersen, Rochef i Holte Roklub - Vedbæk Beach Volley i regi af Vedbæk Sejlklub 

Tilskuddet til vores idrætskurser fortsætter, så vi tilbyder alle idrætsledere, trænere, holdledere 
mf. i Region Hovedstaden gratis deltagelse. 
Læs mere om kurserne på   www.kaisport.dk/kursusoversigt/ , hvor du også kan tilmelde dig. 
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