Rudersdal, 30. januar 2022

Nyhedsbrev januar
Nye medlemmer af FOU
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. januar – valgresultatet omkring udpegningen af
2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal. Idrættens to repræsentanter i den næste
fireårige periode er Lars Neumann fra FC Rudersdal og Lars Engelberth fra BHK og Rudersdal Idrætsråd.

Lars Neumann

Lars Engelberth

Indtjening til hold eller klubkassen
Rudersdal Idrætsråd har fået en henvendelse fra en virksomhed som skal bruge mange personer til en
lønnet indsats i forbindelse med to koncerter primo august. Filip Færgeman fra Spiselauget skal bruge
mellem 150 og 300 til koncerter med Ed Sheeran – 3.-6. august på Amager og 5.-6. august med Lukas
Graham på Refshaleøen. Læs mere info om koncerterne og arrangør til hvem der skal rettes
henvendelse.

Begår jeres forening jer i foreningsarbejde, hvor medlemmerne tjener penge til
foreningskassen? Jeg er nemlig på udkig efter foreninger som gør sig i dette, da den britiske
musiker Ed Sheeran afholder fire koncerter i Øresundsparken i Tårnby d.3.-6.aug.
Til koncerterne skal Spiselauget (som jeg arbejder for) stå for alle madboderne, og sørge for at
de 40.000 gæster som har købt billet til hver koncert, ikke går og sulter.
Jeg på udkig efter 300 folk pr. dag til at hjælpe mig med at få maden langet over disken, og vil
foretrække at benytte foreninger i lokalsamfundet fremfor at hive folk ind fra nær og fjern, så
Spiselauget kan give noget tilbage til det lokale kultur- og foreningsliv.
Jeg forventer ikke at én forening kan stille med alle 300 personer, men jo flere jo bedre! Så
sørger jeg for at sætte jeres forening i den samme madbod, så I står samlet.
Hvis I vil sprede det ud på flere dage, eller stille med alle personer samme dag, er op til jer!
Fidusen er, at folk arbejder i madboden med at lave maden og betjene kunderne, mens jeg og
resten af mit team sætter madboden op, bestiller varer, oplærer foreningen madlavningen,
samt er med under hele koncerten i madboden med at lave maden. Betalingen ryger i
foreningskassen, fremfor at blive udbetalt til den enkelte person.
Udover en timeløn på 75kr/t, giver vi også mad og drikke til jeres forening, samt betalte
pauser.
Da I er en 'almennyttige og almenvelgørende forening' er I fritaget for at betale skat af
foreningsarbejde, og dermed går alle pengene fra arbejdet i foreningskassen.
I kan læse mere om det her: https://frivillighed.dk/guides/skat-og-foreninger
Vi står kun inde i teltet og langer maden over disken til gæsterne, så der er ikke noget med at
lege tjener og tømme borde eller skænke drikkevarer op. Det er kun mad vi sælger fra boden.
Vi skal lave følgende produkter: burger, fish n chips, flæskestegssandwich og en falafel-rulle.
Det eneste krav vi har til foreningerne er, at folk er minimum 18 år gamle, da vi arbejder med
fritureolie, fødevarer og gasinstallationer.
Arbejdstiden er fra kl 14.30-24.00
Tidsplan: Dørene åbner kl 16.00, opvarmningsbandet starter kl 18.00, og Ed Sheeran starter kl
ca. 20.00
I 2019 var Spiselauget med til to Ed Sheeran koncerter i Odense med 42.000 gæster hver
dag, hvor tidsplanen var lig den vi ser til koncerterne i Øresundsparken. På baggrund af den
erfaring forventer vi at salget kommer til at være i tidsrummet kl 16.30-20.00, hvorefter det
stilner meget af fra kl 20.00 når Ed Sheeran går på scenen.
Kunne dette have interesse for jer som forening?
Hvis ja, så vil jeg meget gerne snakke videre med jer om: hvor mange folk I estimerer at kunne
stille med, og hvilke(n) af koncertdagene I kunne have interesse i at være med til.
Vi har også al madsalget til Lukas Graham koncerterne på Refshaleøen d.5. og d.6.aug hvis
det har mere interesse! Her er der 20.000 gæster pr dag, så her skal jeg bruge 150 personer til
hver dag.
Arbejdstiden her er fra kl 16.30-24.00 Tidsplan: Dørene åbner kl 18.00 og koncerten som både
indeholder opvarmningsband og Lukas Graham starter kl 19.30 – så vi forventer at en del af
gæsterne har spist hjemmefra, og dermed bliver salget mere spredt ud over hele aftenen.
Jeg glæder mig til at høre fra jer! Skriv eller ring endelig hvis I har spørgsmål
Kort om Spiselauget:
Udover at være en restaurant i Aarhus, er vi også en af landets største madaktører på events
og festivaler. Vores nuværende og tidligere cases tæller GRØN Koncert, Cirkus Summarum,
Tinderbox Festival, Northside Festival, Copenhell, Heartland Festival m.fl.
Filip Færgeman, Event- og Festivalsdirektør
Spiselauget, Godsbanen - Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C - Tlf.: 9388 9915
info@spiselauget.dk www.spiselauget.dk

Årets idrætsleder og årets idrætsinitiativpris
Vi indkalder kandidater til årets idrætsleder 2021 samt årets idrætsinitiativpris i samarbejde med
Rudersdal Avis. Sidste frist er tirsdag den 1. marts 2022 – priserne er beskrevet særskilt nedenfor i
dette nyhedsbrev.

Ansøgninger til Søndervangshallens Fond
Efter ikke at have fortaget uddeling i 2021 – indkalder bestyrelsen for Søndervangshallens Fond
hermed ansøgninger til uddeling i marts 2022. Ansøgningsskema og information om Fonden er
beskrevet særskilt nedenfor. Ansøgningsfristen er 1. marts 2022 – ved fremsendelse på mail til
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

Kontingent 2022
Idrætsrådet har udsendt opkrævninger af kontingent for 2022 – og denne gang fremsendt i form af en
faktura, så alle foreninger har et bilag til regnskabet. Vi anbefaler en tilmelding til Betalingsservice – så
kontingentet bliver indbetalt rettidigt og ikke som oplevet, falder mellem et par stole når der f.eks er
udskiftning i bestyrelsen.

Repræsentantskabsmøde 28. marts 2022
Rudersdal Idrætsråd indkalder til det årlige Repræsentantskabsmøde mandag den 28. marts kl. 19:00.
Vi har booket Glassalen i Birkerød Idrætscenter og ser frem til et spændende møde – hvor vi
forhåbentlig kan komme i dialog om de idrætspolitiske udfordringer i kommunen og måske også drøfte
hvorledes vi kan fremme indsatsen for foreningslivet.

Er din idrætsleder Rudersdals bedste?
Rudersdal Idrætsråd udpeger en idrætsleder til prisen som årets idrætsleder 2021.
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 form 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 tirsdag den 1. marts 2022.

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 tirsdag den 1. marts til Idrætsrådets formand, Lars Engelberth,
Lindebakken 22 – 3460 Birkerød eller formandri@gmail.com med motivation for forslaget.

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i
Rudersdal Idrætsråd
Mandag den 28. marts 2022 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.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år.
Godkendelse af årsregnskab.
Indkomne forslag.
Overrækkelse af Årets Idrætsleder 2021
Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre
bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
På valg i år er: Irene Schwartz – Vedbæk Sejlklub, Erik Olsen – SNIK, Klaus Lorenzen – Holte Håndbold
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
8. Overrækkelse af årets idræts initiativpris 2021
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

Ansøgninger til Søndervangshallens Fond
Søndervangshallens fond ophørte med at drive Søndervangshallen den 30. juni 2009. Siden er
fondens vedtægter blevet ændret, således at fondens eneste opgave er at uddele afkastet fra
formuen til idrætsformål.
Fonden har som formål at:
1. Fremme og støtte idrætslivet for ungdommen i Rudersdal kommune.
2. Fortrinsvis at støtte breddeidrætten.
3. Fortrinsvis at støtte projekter der har relation til foreninger, der er eller har været
brugere af Søndervangshallen.
Fonden vil opfordre foreninger eller enkeltpersoner til at indsende ansøgninger, som falder
indenfor formålet.
Ansøgningen skal indeholde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En beskrivelse af formålet og indholdet.
Deltagere/målgruppe.
Specificeret budget for projektet.
Foreningens relation til Søndervangshallen.
Navn og underskrift af den ansvarlige leder.
Påtegning af ansøgning fra den forening ansøgningen har relation til.
Oplysning om medlemskab af Rudersdal Idrætsråd

Der udloddes normalt et antal portioner på mellem 6.000 kr. og 10.000 kr. eller efter
ansøgning
Vedlagt ansøgningsskema skal anvendes og sendes til ovenstående adresse senest den 1.
marts 2022 - Brug meget gerne mail formandri@gmail.com

Venlig hilsen
Lars Engelberth
Formand for bestyrelsen

Ansøgningsskema til Søndervangshallens Fond
Ansøgers navn
Adresse
Telefon
E-mail
Beskrivelse af
projektet
(herunder formål,
indhold,
tid og sted).

Målgruppe /
deltagere
Specificeret
budget

Foreningens
relation til
Søndervangshallen
Medlem Rudersdal
Idrætsråd?
Dato /underskrift
Foreningens
påtegning ved
bestyrelsen

