
 

Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd 

 

Mandag den 12. september 2022 kl. 19:00 – Birkerød Idrætscenter - Glassalen 

 

Deltagere: 

 

Lars Engelberth, Kirsten Andersen, Erik Olsen, Irene Schwartz Afbud, Uffe Kemnitz Afbud, Ellis Sommer 

Afbud, Casper Reinhardt Afbud, Mogens Norup Afbud, Johnny Valentin 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkendt 

3. Sager til opfølgning 

 

a. Velfærdsalliance indstilling vedr. fodbold 

RI mener grundlæggende at det er et fint initiativ af DBU, og har efter 

konsultation med relevante klubber besluttet at være positive over for projektet. 

Vi mener dog også at projektet og en eventuel økonomisk omkostning, skal ses i 

lyset af det samlede idrætsbudget for kommunen.  

b. Kommunikationsstrategi for Idrætsrådet 

Bestyrelsen drøftede kommende tiltag og initiativer til en bedre og mere fast 

kommunikationsstrategi på flere platforme. Separat tavleoversigt medsendes, men 

offentliggøres ikke i referatet. 

c. Danske Idrætsråd og Samvirker 

RI bakker op om dannelsen af et nationalt forum for alle Idrætsråd og Samvirker.  

Vedrørende et eventuelt medlemskab af foreningen vil vi tage forbehold indtil rammerne er 

kendte. 

d. Møde med KULTUR – emner til drøftelse bør være budget, budget 

e. Nyt fra Brugerråd 

Rudegaard: Halinspektør Steen Andersen er stoppet. Indvielse af den nye flagstang. Fokus på 

kommunens budget og stor bekymring for konsekvens for idrætten i Rudersdal. 

Rundforbi: 

BIC: 

Bestyrelsen besluttede, at referater fra Brugerrådsmøder på de enkelte anlæg, skal videresendes 

fra RI-repræsentant til bestyrelsen, når det er modtaget fra forvaltningen. 

f. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget 

Ansøgning fra SGD og Rudersdal FC om kunst på Rundforbi – henvises til budget 

Beretninger fra basketball, håndbold, volleyball og Senior Sport blev gennemgået og taget til 

efterretning. Holte Roklub ansøger om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse af 

varmepumper og ruder. 50% af udgifter vedtaget – og max kr. 82.000,- 

 

4. Kommende aktiviteter 

 

a. Medlemsmøde i oktober om fondsansøgninger  

Har positiv tilbagemelding vedr. udarbejdelse af ansøgninger 

til et møde ultimo oktober fra AC’s datter. Mangler tilbagemelding fra DGI/DIF og 

en lokal forening – Søllerød Svømmeklub. 

 

5. Eventuelt 

Intet 

Lars Engelberth 


