
REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I RUDERSDAL IDRÆTSRÅD den 28. 

marts 2022 kl. 19.00 

 

Deltagere: Troels Asger Hansen, Birkerød Håndboldklub; Jan Jakobsen, OK Øst 

Birkerød; Pernille Ramm, Skjold Birkerød Fodbold; Henning Eriksen, ABS; Ole Steen 

Andersen, Birkerød Tennisklub; Carsten Kraghede, Birkerød Tennisklub; Karen 

Bonnesen, Holte IF Volleyball; Jens Ildal, pårørende; Peter Ildal, Vedbæk Sejlklub; 

Edith Thingstrup, Folkekirken; Elisabeth Ildal, Rudersdal NBC; Søren Hyldgaard, 

Birkerød Håndboldklub; Bjørn Christhau, Holte Roklub; Jørn Madsen, Tidligere 

formand for RI; Lars Netteberg, Skjold Birkerød Fodboldklub; Knud Skadborg, 

Rudersdal kommunalbestyrelse. 

 

Fra bestyrelsen: Lars Engelberth, Klaus Lorentzen, Ellis Sommer, Erik Olsen, Mogens 

Norup Thomsen og Kirsten Andersen. 

 

Repræsentantskabsmøde 

Formand for Rudersdal idrætsråd Lars Engelberth bød velkommen til 

repræsentantskabsmødet i Rudersdals Idrætsråd. Mødet blev afviklet med 

nedenstående dagsorden. 

1. Valg af dirigent og referent. 

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

3. Godkendelse af årsregnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. 5a Ekstra punkt: Projekt Broen 

5b Overrækkelse af Årets Idrætsleder 2021-2022 

6.  Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. 

7. 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 og Klaus 

Lorentzen - Holte Håndbold. 

Irene og Erik er villige til genvalg, mens Klaus Lorentzen ønsker at stoppe. 

Bestyrelsen indstiller Casper Reinhard, der i øjeblikket er suppleant. 

 

Valg af to bestyrelsessuppleanter 

På valg er Mogens Norup Thomsen – Aktive Birkerød Seniorer. Bestyrelsen 

indstiller Johnny Vallentin fra Nordsjælland Triatlon Klub. 

8. Overrækkelse af årets idræts initiativpris 2021-2022 

9. Søndervangshallens Fond 

10. Valg af revisor og to revisorsuppleanter. 

11. 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 konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtigt.  

 

Ad 2.: Bestyrelsens beretning 

Formand Lars Engelberth aflagde bestyrelsens beretning.  

Læs beretningen på www.rudersdal-idr.dk 

Bjørn Christau fandt, at det var ærgerligt, at kommunen ikke understøttede 

renoveringen af sportsfaciliteterne hos de selvejende institutioner og nævnte at Holte 

Roklub selv skal stå for såvel drift som vedligehold. Holte Roklub har således en 550 

m2 stor platform, der skal renoveres. Stolperne under platformen er mørnede.  Bjørn 

følte, at politikerne havde vendt foreningerne ryggen ved ikke at bruge midler til de 

selvejende institutioner på trods af, at vi bor i en af landets rigeste kommune. Der er 

f.eks. brug for 350.000 kr. hvert år i Holte Roklub til at vedligeholde/udskifte bådparken 

(240 både). Klubben får 50.000 kr. fra kommunen og skal selv skaffe resten – og 

donationer er blevet sværere at opnå.  

Lars Engelberth svarede, at det værste var, at man på et tidspunkt også ville have 

Holte Roklub til at betale for nogle kommunale parkeringspladser på det grønne 

område ved siden af klubben. Lars fandt, at det var på tide, at man anerkendte og 

respektere det kæmpe arbejde frivillige kræfter lægger i foreningerne. På 

kommentaren om, at vi bor i Danmarks rigeste kommune, bliver vi desværre ramt af 

anlægsrammens begrænsning. 

Karen Bonnesen nævnte, at klubben var blevet kontaktet af den første ukrainske 

flytning – og spurgte om nogen kendte kommunens holdning til dette. Det blev aftalt at 

tage dette spørgsmål under punkt 4. Spørgsmålet blev også kort drøftet under 

eventuelt.  

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 

 

Ad.3 Godkendelse af årsregnskab 

Erik Olsen aflagde årsregnskabet, der blev godkendt af forsamlingen.  

Ad.4 Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

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


Af 5a. Broen ved Lars Netteberg 

Broen er sat i verden for 10-12 år siden, og formålet er at få udsatte børn ind i 

foreningslivet. Broen kom for alvor i gang i 2019. Broen har et budget på 450.000 kr. 

og bruger ca. 3000 kr. pr. barn. Pengene kommer blandt andet fra fonde. Christian 

Stadil er ambassadør. Kommunen har givet penge til ukrainske børn op til 18 år – og 

man søger på lige fod med andre Broen om støtte. Ansøgningen foregår via Broens 

webside. Det er en meget enkelt ansøgningsprocedure. 

Klaus Lorentzen nævnte. at Holte Håndbold altid har støttet udsatte børn – problemet 

er at finde frem til dem. Klaus udtrykte stor ros for Broens initiativ. 

Ad. 5b. Overrækkelse af prisen som årets idrætsleder 2021-2022 

Rudersdal Idrætslederpris 2021 gik til Lars Netteberg fra Skjold Birkerød Fodbold, der 
modtog en glasskål fra Rudersdalkunstneren Anne Wedell-Wedellsborg. Lars 
motiverede valget: 

”Vil du have lavet noget, skal du ofte spørge dem, som laver noget i forvejen – de har 
af en eller anden grund et mindset med fokus på frivillige arbejde.   

• 1967-1986 aktiv idrætsudøver – herunder på klubbens herresenior 1-hold i de 
efterfølgende 30 år på Old Boys og veteran.  

• 2004 – 2007 Træner.  

• Ca. 2010 - 2017 Formand for kvindeafdelingen – teamet bag 1. division kvinder 
– og nu tovholder på årgangene med de helt små fra U-9 og opefter. Også 
denne del af arbejdet udføres med stor entusiasme og har givet kæmpe 
fremgang for dette område.” 

Stort tillykke. 

Ad. 6 Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 

Erik Olsen gennemgik budgettet. Kontingentet er 400 kr. for foreninger med under 100 

medlemmer og 600 kr. for foreninger med over 100 medlemmer. 

Budget og kontingent godkendt. 

Ad. 7 Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleanter   

Valg til bestyrelsen 
På valg i år er Irene Schwartz - Vedbæk Sejlklub, Erik Olsen– SNIK og Klaus Lorentzen -  
Holte Håndbold. Irene og Erik er villige til genvalg, mens Klaus Lorentzen ønsker at 
stoppe. Bestyrelsen indstiller Casper Reinhard fra Søllerød Gold Diggers, der i øjeblikket 
er suppleant. 

De pågældende blev valgt. 



Valg af to bestyrelsessuppleanter 
På valg er Mogens Norup Thomsen – Aktive Birkerød Seniorer. Bestyrelsen indstiller 
Johnny Vallentin fra Nordsjælland Triatlon Klub.  

De pågældende blev valgt. 

Ad. 8. Overrækkelse af Initiativprisen 2021 -2022 

Lars Engelberth orienterede om baggrunden for etablering af Initiativprisen, der 
uddeles i samarbejde med Rudersdal avis. Lars motiverede prisen med følgende: 
”Bestyrelsen har specielt lagt mærke til et helt særligt initiativ – en helt ny forening – 
som går ind og dækker et nyt område – desværre med et potentielt stigende antal 
brugere – så derfor er det vigtigt at få igangsat projektet så hurtigt som muligt. Årets 
initiativpris på 5000 kr. går til Rudersdal Neuro Bordtennis Center ved Elisabeth Ildal. 
Stort tillykke.” 

Elisabeth Ildal takkede for prisen: 

”Først mange tak for prisen. Jeg er så glad, taknemmelig og rørt. Vi indvier centeret 

den 8. april kl. 16.00. Alle er velkomne. Jeg ved at vi i Rudersdal NBC kommer til at 

hjælpe mange mennesker.  

Bordtennis og Parkinson burde være en selvmodsigelse. Hvordan kan de mange 

mennesker med døde nerveceller og meget lav dopaminproduktion overhovedet 

bevæge sig og koordinere hånd, arm, øjne, kroppen i sin helhed eller håndtere stærke 

stimuli til hjernen og springe rundt i en manege i fuld fart? På en vis måde er det mere 

fascinerende og imponerende at Parkinsonramte end at iagttage to almindelige 

mennesker spille bordtennis.  

Udover bordtennis, som jo for mig er noget særligt, så skal vi cykle, hvilket giver 

udholdenhed. Vi skal bokse, det giver styrke og så har vi fitness og gymnastik, det 

giver balance. 

En elitespiller i bordtennis udtalte en gang, at bordtennis kunne sammenlignes med et 

menneske, der løb et hundredmeterløb og spillede lynskak samtidigt. Kroppen 

udfordres og det samme gør hjerne (adskillige del af hjernen samtidigt), øjne- 

håndkoordination, de kognitive evner, balance, hurtighed, spændighed og den mentale 

styrke og alt sammen samtidigt med, at der skal tænkes taktisk og mobiliseres et slag, 

netop alle disse udfordringer, er årsagen til, at flere og flere mennesker ikke blot her i 

landet med over det meste af verdenen i disse år har påbegyndt at spille bordtennis. 

Bordtennis forebygger og bekæmper aldringssymptomer og samtidig er det sjovt, 

medfører næsten ingen skader og mennesker kommer hinanden ved. En del forskning 

viser også at neurologiske lidelser som forskellige demenssygdomme og Parkinsons 

sygdom kan modvirkes ved bordtennistræning. 

Man skal dog ikke tro, at vi spiller blot for at nyde eller slappe af. Tag ikke fejl. Her er 

tale om em flok konkurrencemennesker, der også kommer til træning for at præstere.” 



Ad 9. Søndervanghallens Fond 

Modtagere af donationer fra Søndervangshallens fond var Birkerød Håndboldklub og 
Birkerød Tennisklub og Skjold Birkerød Fodbold. 

Søren Hyldahl og Troels Asger Hansen fra Birkerød Håndboldklub takkede for støtten. 
De modtog 140000 kr.  til materialeindkøb til brug i et samarbejdsprojekt, Diggi-
samarbejdet - med skolerne, hvor de skal bruge håndbold i dansk, matematik og 
selvfølgelig idræt. 

Ole Steen Andersen og Carsten Kraghede fra Birkerød Tennisklub takkede for støtten. 
De modtog 14.000 kr. til materialeindkøb penge – mininet, bolde og ketcher, der skal 
mv, bruges i forbindelse med et samarbejdsprojekt med skolerne med det formål at 
skaffe nye medlemmer i aldersklassen 5-9 år.  

Penille Ramm og Henrik Sloth fra Skjold Birkerød Fodbold modtog 20.000 kr. til et 
heldagsarrangement. Pernille og Henrik fortalte, at de havde søgt penge til en klubdag 
for at få hele foreningslivet ind under huden igen, ved at samle alle medlemmerne fra 2 
år og opefter. 

Stort tillykke til de tre klubber. 

Ad. 10 Valg af revisor og revisorsuppleanter 

Revisor Eivind Christensen ville gerne fortsætte og blev genvalgt. Revisorsuppleanter 

Erik Kragh og Jean Becker blev ligeledes genvalgt. 

Ad 11 Eventuelt 

Under eventuelt blev problematikken omkring ukrainske flygtninge – herunder også 

muligheden for at integrere voksne (+ 18) i foreningslivet drøftet.  

Lars Engelberth takkede Klaus Lorenzen for det store arbejde og overrakte en vingave. 

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

repræsentantskabsmøde. 

 


