
Rudersdal, 31. januar 2023

Nyhedsbrev januar

Danmark er Verdensmestre for 3. gang i træk i håndbold.

Det faktum har egentlig ikke så meget med idrætten i Rudersdal at gøre - selvom der sikkert var mange
borgere der fulgte Vm-turneringen og særligt finalen.

Jeg hæfter mig ved en lille artikel i Information, hvor der blandt andet stod om VM-sejren og træner
Nikolaj Jacobsens triumf:  “Dermed viderefører og udvikler han traditionen for, at de store danske
trænere i håndbolden altid har haft det ene ben i pædagogikken og det andet i spillets krigsmaskine,
haft blik for kollektivets muligheder og individualismens nødvendighed, for elitens skønhed og
breddens nødvendighed. Det er her sejren ligger.”

Nu er der ingen landsholdsspillere i håndbold fra Rudersdal - men jeg synes specielt, at den med

fed markerede sætning passer godt på idrætten i Rudersdal. Masser af foreninger har og

arbejder med blik for kollektivets muligheder og individualismens nødvendighed i Rudersdal -

ligesom udsagnet elitens skønhed og breddens nødvendighed klinger i vores øre.

Mathias Gidsel var efter finalen meget hurtig til at sende en tak til foreningsDanmark og de

mange frivillige i klubberne. Han ved om nogen, at i alle klubber findes en bestyrelse som styrer

alt det organisatoriske. Klub bestyrelserne planlægger, arrangerer, ansætter, uddelegerer og

sætter retning. Dygtige trænere i klubberne udvikler spillere, sætter mål, coacher, skaber

fællesskaber og social udvikling. Forældre, bedsteforældre og anden familie bakker op med

nærvær, kørsel, vask, samtale samt andre nødvendige frivillige aktiviteter i foreningerne.

En fødekæde af frivillige, som sikre idrættens opdrift, fremdrift og udvikling - og uden hvem

dansk foreningsidræt ville lukke i løbet af kort tid.

Idrætsforeningerne rækker i denne tid ud mod flere frivillige, som i flere foreninger er en

mangelvare. Har du overvejet om du yder nok i din forening - eller om du har mulighed for at

prioritere en indsats ? Idrætsforeningerne kan bruge din indsats i bestyrelser, udvalg eller måske

til enkeltopgaver - der er masser at tage fat på.

Også 2022 bød på mange gode sportsresultater for idrætsforeningerne i Rudersdal. Der er

hentet mange Danmarksmesterskaber og internationale mesterskaber af idrætsudøvere fra

Rudersdal. Det skal naturligvis fejres og det bliver det i Rudersdal den 10. marts. Vi skal altid

huske at fejre de flotte præstationer og være stolte over de resultater som idrætsudøvere fra

Rudersdal opnår.
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Idræts-initiativprisen

I samarbejde med Rudersdal Avis, ønsker Rudersdal Idrætsråd at uddele en årlig idræts initiativpris 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 inden for

idrætten - forbedre sociale fællesskaber inden for idrætten - øge opmærksomheden på idrætten - få
flere tilskuere til idrætten - fremkommet med gode ideer på det organisatoriske område.

Sidste frist for fremsendelse af forslag er onsdag den 1. marts 2023 til Idrætsrådets formand, Lars Engelberth,
Lindebakken 22 – 3460 Birkerød eller formandri@gmail.com med motivation for forslaget. Prisen uddeles på
Idrætsrådets Repræsentantskabsmøde tirsdag den 28. marts 2023 i Glassalen i Birkerød Idrætscenter.

Er din idrætsleder Rudersdals bedste?

Rudersdal Idrætsråd udpeger en idrætsleder til prisen som årets idrætsleder 2022.

Vi kender selvsagt slet ikke alle de frivillige ledere i foreningerne i Rudersdal kommune, og derfor har vi behov
for din hjælp.

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 onsdag den 1. marts 2023. Prisen uddeles på Idrætsrådets
Repræsentantskabsmøde tirsdag den 28. marts 2023

mailto:formandri@gmail.com


SØNDERVANGSHALLENS FOND – I KAN ANSØGE OM TILSKUD

Søndervangshallens Fond ophørte med at drive Søndervangshallen den 30. juni 2009.

Siden er fondens vedtægter blevet ændret, så fondens eneste opgave er at uddele afkastet fra
formuen til idræts formål.

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.

Bestyrelsen har besluttet i 2023 at lægge særlig vægt på børn og ungdom samt aktiviteter til
fastholdelse og opsøgning af nye medlemmer til foreningerne.

Projekter der ansøges til må ikke være afholdt eller igangværende.

Ansøgningen skal indeholde

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

Der udloddes et antal portioner normalt på mellem 6.000 kr. og 10.000 kr.

Sidste frist for ansøgning er 1. marts 2023.

med sportslig hilsen

Lars Engelberth

formand

SØNDERVANGSHALLENS FOND
Lindebakken 22
3460 Birkerød

Mobil: 40 32 61 41
E-mail: formandri@gmail.com
www.rudersdal-idr.dk

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


Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i
Rudersdal Idrætsråd 

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:00
Glassalen i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej

Dagsorden:
 
 
1. Valg af dirigent og referent. - bestyrelsen indstiller Jørn Madsen
2. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år.
3. Godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5.  Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre
    bestyrelsesmedlemmer i ulige år

På valg i år er: Uffe Kemnitz – (FC Rudersdal), Kirsten Andersen (Sigma) samt Ellis Sommer (OK Øst)
Ingen af kandidater på valg ønsker genvalg.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
På valg er Mogens Norup (Aktive Birkerød Seniorer) Johnny Vallentin (NTK) - Johnny Vallentin ønsker ikke
genvalg.

8. Valg af revisor og to revisorsuppleanter.
9. Overrækkelse af årets Idrætsinitiativpris 2022 – Årets Idrætslederpris 2022

Søndervangshallens Fond - uddeling af donationer
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
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Birkerød, 31. januar 2023

Kontingent for 2023

Gode venner,

På årsmødet for 2022 er kontingentet fastsat til:

Kr. 400,- for foreninger med under 100 medlemmer

Kr. 600,- for foreninger med over 100 medlemmer.

Beløbet bedes indbetalt snarest på reg.nr. 1551 konto nr. 10200873 – Rudersdal
Idrætsråd. Vi opfordrer foreningerne til at tilmelde til automatisk årlig overførsel enten
via Betalingsservice eller en anden serviceudbyder.

Faktura fremsendes 1. uge i februar 2023

Denne mail vedrørende kontingent, er sendt til de formands -og kasserermail adresser vi
har på medlemsforeningerne. Hvis der er noget forkert, beder jeg om at du videresender
den til rette vedkommende - og meget gerne orienterer Idrætsrådet om den korrekte
person eller mailadresse.

Kontingent - 2023

Rudersdal Idrætsråd har ikke til formål at skabe formue. Vi har imidlertid behov for den økonomiske

støtte vi får i forbindelse med foreningernes medlemskab af Idrætsrådet. Vi udsender derfor

kontingentopkrævning i januar og håber på din forenings fortsatte støtte og opbakning.

Rudersdal Idrætsråd
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