
 

 

 
Rudersdal, 6. juni 2022 

 

Nyhedsbrev juni  
Bestyrelsen har konstitueret sig. 

Rudersdal Idrætsråd har efter repræsentantskabsmødet konstitueret sig på følgende pladser: 

Formand: Lars Engelberth; Næstformand Uffe Kemnitz; Kasserer Erik Olsen samt øvrige 
bestyrelsesmedlemmer; Kirsten Andersen; Irene Schwartz; Ellis Sommer; Casper Reinhardt, Mogens Norup 
og Johnny Valentin. 

 

Råd og udvalg: 

Brugerråd – Rudegaard: Lars Engelberth, Rundforbi: Johnny Valentin, Birkerød Idrætscenter: Uffe Kemnitz 

Skovlyporten: Casper Reinhardt   -   Trørødvej: Irene Schwartz 

Rudersdal Elite: Kirsten Andersen   -   IT-udvalg: Lars Engelberth, Kirsten Andersen, Irene Schwartz 

Søndervangshallens Fond: Lars Engelberth, Ellis Sommer, Johnny Valentin 

 

 

Birkerød Kulturnat.  

Flere medlemmer til din forening? Måske skulle I overveje at deltage på Birkerød Kulturnat. 
Idrætsforeninger er meget velkomne til at møde op og vise deres idræt – måske lade børn, ung og ældre 
prøve din idræt for en kort stund. Der kan muligvis arrangeres aktiviteter i Birkerød Idrætscenter, ellers 
foregår det udendørs blandt andet i Birkerød Hovedgade. Kulturnatten er utrolig velbesøgt af borgere fra 
Rudersdal. Har din forening interesse kontakt Jack Otto Kristensen 23 72 76 11 eller jack-ok@cavalius.dk 
seneste tilmelding med aktivitet mandag den 1. august. 

mailto:jack-ok@cavalius.dk


                                                                                                                          

Flere foreningsjubilæer i Rudersdal 

     

Holte Håndbold – 75 år                       Skjold Birkerød Gymnastik – 100 år 

                                                

Søllerød Golfklub – 50 år    Holte Tennisklub – 100 år 

Rudersdal Idrætsråd ønsker alle foreninger et stort tillykke med jubilæerne. Tak for den store indsats som I 
alle yder i de lokale samfund. Jeres betydning kan kun undervurderes. Tak til medlemmerne, trænerne, 
bestyrelserne, sponsorerne, familie backup grupper og andre frivillige tilknyttet foreningerne. 

Rudersdal Elitestøtte 

Årets glade modtagere af Rudersdal Elitestøttes årlige uddeling. 

 

De foreninger som i år modtager støtte fra Rudersdal Elite er anført på næste side… 

 



 

 

Tillykke til Holte IF Volleyball���, Sigma Swim, ����������� Birkerød Squashklub�����Birkerød Tennisklub������ Søllerød 
Golddiggers��� Holte MTB Klub ��������������������������� Yachtklubben Furesøen����� Holte Roklub ������������������� Furesø 
Golfklub�����������������������Søllerød Golfklub�����������������������Rudersdal Håndbold��� Holte Atletik���������������� Holte Tennisklub������ og Søllerød 
Svømmeklub�������������  

Kr. 425.000 UDDELT I ELITE- OG TALENTSTØTTE ���������� 

Rudersdal Elitestøtteordning, der er et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og erhvervsklubben Team 
Rudersdal, fejrede i går uddelingen af i alt kr. 425.000 til elite- og talentarbejdet i Rudersdal Kommune. 

 

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 

Nye website og Facebook side.  

Vores website trængte til opfriskning – hvilket er sket nu. Tjek gerne din egen forening. Vi henviser til 
foreningernes egne sites – da vi så ikke har GDPR-udfordringer. Husk at ”Like” vores Facebook-side og 
gerne henvise til den. Vi skriver om alt den lokale idræt vi kan få fingrene i. Husk også at sende til os – 

Kontingentindbetaling for 2022 

Vi har for første gang udsendt en faktura på kontingent opkrævning – hvilket ser ud til at virke – idet langt 
de fleste medlemsforeninger har indbetalt kontingent for 2022. Vi takker for støtten til Rudersdal 
Idrætsråd – og håber de sidste også kommer med. 

 

God sommer til alle…. 
 

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 
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