Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
Tirsdag 28. juni 2022 kl. 17.15
Mødet afholdes i Mariehøjcentret – vi spiser i forbindelse med mødet.
Deltagere:
Lars Engelberth - Kirsten Andersen - Erik Olsen - Uffe Kemnitz - Irene Schwartz Ellis Sommer – Casper Reinhardt - Mogens Norup – Johnny Vallentin
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
I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde aftalte vi at arbejde videre på de
første indledende drøftelser omkring Idrætsrådets fremtidige mål og
visioner herunder strategiplan. Tages op som 1. punkt på næste møde efter
sommerferien.
ii. Info om dialogmøde om Holte Hal 3
Der har været afholdt første dialogmøde med foreningerne på Rudegaard
omkring ønsker og behov til en kommende Hal 3 ved Rudegaard Stadion.
Der vil efter sommerferien blive præsenteret forslag og muligheder som
indstilles og behandles af KFU og Kommunalbestyrelse.
Set i lyset af den kommunale anlægsramme, den økonomiske mulighed og
prioritering i kommunens økonomi - er Rudersdal Idrætsråd stærkt
bekymret for tidsrammen for opførelsen af Holte Hal 3. Vi følger derfor
sagen meget nøje.
iii. Søndervangshallens Fond
Vi har modtaget svar fra Civilstyrelsen – som henset den lange svarproces og
de ønskede ændringer til vedtægterne – bedes bestyrelsen fremsende et
fornyet sæt af de ønskede vedtægtsændringer – underskrevet af
bestyrelsen. Det arbejde vil videreført efter bestyrelsesmøde i Fonden i
august.
iv. Notat om pot. Gallaaften for idrætten i Rudersdal
Diskussion om et fokusarrangement på idrætten – og notatet bør forfines –
ligesom der skal indhentes holdninger fra foreningerne – inden et eventuelt
forslag drøftes med relevante aktører.
4. Økonomi, herunder indbetalinger og udeståender fra foreningerne.
Der er pt. To foreninger som på grund af kassererskifte ikke har betalt – men har lovet
indbetaling.

5. Nyt fra Brugerrådene….
Ingen særlige bemærkninger

6. Eventuelt
Formanden indkalder til næste bestyrelsesmøde ultimo august på Doodle

Lars Engelberth

