Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
Mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00
Mødet afholdes i mødelokale i Holte-Hal 2 – giv gerne besked hvis du ønsker at være med virtuelt
Deltagere:
Lars Engelberth - Kirsten Andersen - Erik Olsen - Uffe Kemnitz (afbud) - Klaus Lorenzen - Irene Schwartz Ellis Sommer (afbud) – Mogens Norup (virtuelt) – Casper Reinhardt (afbud)
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Sager til opfølgning
i. Opfølgning på workshop – specielt kommunikation og håndtering
Vi udskyder og behandler emnet på næste bestyrelsesmøde og får i samme
anledning Caspers indspark til vores mission jf. workshoppen.
ii. Søndervangshallens Fond – nyt om bestyrelse og vedtægter
Intet nyt fra civilstyrelsen – Fonden afholder uddelingsmøde mandag den
14. marts
iii. Møde med KULTUR – foreslås flyttet til 9. maj - emner til diskussion. Vi
fastholder emner og meddeler KULTUR at 9. maj er OK
iv. Møde med KFU
Vi afventer dialog med det nye KFU senere på Foråret
v. Frivillighedsfest/ Idrættens Gallafest. Vi undrer os en anelse over at kåringen
af Mestre fra 2021 -skal foretages på distancen med begrundelse i smitte.
vi. IT- database og spørgeskemaer – hænger sammen med vores
kommunikationspolitik – som skal drøftes og behandles på en fremtidig
workshop.
4. Økonomi, herunder indbetalinger og udeståender fra foreningerne.
Vi har for første gang udsendt en faktura til foreningerne – hvilket både har hjulpet
foreningerne og os selv. Vi er således tilbage på sædvanligt niveau – hvilket må anses for
positivt, al den stund vi indførte kontingentfrit 2021 på grund af covid-19. Vi har brugt kr.
14.000,- af egenkapitalen.
5. Nyt fra Brugerrådene….
Brugerrådsmøder i denne uge…. Vi afventer referater
6. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget har haft sit første møde og konstitueret sig selv. Udvalget er
orienteret om arbejdet….

7. Idrætslederpris og idrætsinitiativpris 2022
Bestyrelsen besluttede blandt de indkomne forslag – årets idrætsleder og modtager af
årets idrætsinitiativpris. Formanden kontakter begge modtagere af priserne.
8. Repræsentantskabsmøde marts 2022
Jørn Madsen – har sagt ja til at være dirigent.
Kirsten tager referat.
Erik har indkøbt gaver.
Formanden spørger om Jan Hansen kommer til stede og vil tage billeder.
Klaus Lorenzen har meddelt at han ikke genopstiller – alle andre på valg er indstillet på
genvalg.
9. Eventuelt
Intet

Referent: Lars Engelberth

