
Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd - tirsdag den 13. december 2022 kl. 18:00, 

bemærk vi mødes Lindebakken 22 i Birkerød 

 

Deltagere: Lars Engelberth - Kirsten Andersen - Erik Olsen - Uffe Kemnitz (afbud) - Irene Schwartz 

Ellis Sommer (afbud) – Casper Reinhardt – Mogens Norup – Johnny Vallentin 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med ændringer 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

3. Sager til opfølgning 

Medlems status pt. – Birkerød Gymnastik -og Trampolinforening ophører 

som forening pr. 31.12.22 – hvorfor foreningen ikke længere ønsker med-

lemskab af RI 

Repræsentantskabsmøde i 2023 evt. tirsdag den 28. marts. Vi forsøger at 

finde en dato i den uge – punktet genoptages på første bestyrelsesmøde i 

januar 2023 

Søndervangshallens Fond. Fondens generalforsamling er udskudt til januar 

– hvor nye bestyrelsesmedlemmer er tiltrådt, regnskab 2021 skal godken-

des og endelige vedtægtsændringer skal besluttes af bestyrelsen 

Roll-ups/markedsføring af RI – Nuværende roll-ups er gået i stykker og vi 

skal have indkøbt to nye. 

Nyt fra Brugerrådene – Ikke det store at bemærke, udover at idrætschefen 

Claus Madsen er fratrådt pludseligt. KULTUR har udsendt oversigt over 

nye kontaktpersoner i den anledning. Giver naturligvis i en periode ekstra 

udfordringer for KULTUR 

Nyt fra Kollegiet på Trørødvej – Ikke det store. 

Nyt fra Skovlyporten - Casper Reinhardt som sidder i bestyrelsen på 

vegne af RI – har deltaget i markvandring som eneste bestyrelsesmedlem. 

CR orienterede om de nyrenoverede lejligheder og havde flere anker. CR 

udarbejder notat til Skovlyportens bestyrelse med cc til RI og eventuelt 

Iben Koch som er kommuneansvarlig direktør for området. 

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget – Sidste FOU-møde havde af idrætsmæs-

sig interesse kun en bevilling til Yachtklubben Furesøen som skal have 

nye energi ruder i klublokalet 

 



 

 

 

 
[Dato] 

Side 

 

 

Evaluering af medlemsmøde om Fonde. Et godt besøgt medlemsmøde 

med 25 deltagere. Helaftens møde fra. 18:30 til 21:30 om at skrive ansøg-

ninger til fonde og forarbejdet til dette. Endvidere info om nabogo – som 

kan hjælpe foreningerne med kørselsøkonomi - og et nyt sponsorkoncept 

support2sport. Evalueringen af mødet var overvejende positivt – særligt 

omkring fondsarbejde og ansøgningsskrivning. Slides fra foredragsholdere 

er udsendt til mødets deltagere – dog mangler (DIF/DGI) som eftersendes. 

Evaluering af møde med KULTUR – årets møde med KULTUR fra præ-

get af for kort tid – vi bør derfor diskutere præmis for mødet, såfremt det 

skal fortsætte. 

 4. Økonomi og budget for 2023 – udsættes til januar mødet 

 5. RI medlemskab af DIS Danske Idræts Samvirker – udsættes til januar mødet 

6. Eventuelt 

 

Lars Engelberth 

 


