
Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd  

mandag den 16. januar 2023 kl. 19:00 - Mariehøjcentret - Bo Bøjesen 

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

Schwartz (afbud) Ellis Sommer - Casper Reinhardt (afbud) - Mogens Norup - Johnny Vallentin.  

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt med to ekstra punkter. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - Godkendt  

3. Sager til opfølgning  

Medlemsforeninger - status – vi har mistet én medlemsforening, da Birkerød Trampolin -og 

Gymnastikforening er lukket. Kontingentopkrævning sendes i næste uge til alle 

medlemsforeninger. En liste over idrætsforeninger med mere end 40 medlemmer søges 

opgjort.  

 

Søndervangshallens Fond – Der afholdes generalforsamling i fonden mandag den 23. januar 

– med regnskab og vedtægtsbeslutninger på dagsorden. 

 

Kollegiet på Trørødvej & Skovlyporten Notat over deltagelse i bestyrelsen udarbejdes af 

Casper og deles med bestyrelsen inden afsendelse til relevante parter. 

 

Medlemskab af Danske Idræts Samvirker - bilag følger separat. Bestyrelsen besluttede at 

indmelde Rudersdal Idrætsråd i den nye paraplyorganisation for idrætsråd og samvirker i 

Danmark. 

 

Markedsføring af Rudersdal Idrætsråd evt. via JS/Danmark - bilag følger separat 

Bestyrelsen besluttede ikke at udnytte muligheden for samarbejde med JS/Danmark. Vi 

ønsker ikke reklamestøj ind i vores kommunikation og kan selv bekoste markedsføringen af 

rådet. 

 

Eliteidræt – Kirsten har ikke mulighed for at deltage i det næste møde i Rudersdal Elite – 

hvorfor formanden deltager som stedfortræder. 

  

Kultur – Vi har fået invitation fra KULTUR til et nyt dialogmøde. Der er bragt tre datoer i 

forslag – som bestyrelsen skal tage stilling til. Herefter var der en dialog på baggrund af 

evaluering af det seneste møde – som flere bestyrelsesmedlemmer ikke var tilfredse med – for 

så vidt angår indhold og form. Formanden kontakter BOE med respons.  

4. Økonomi og budget for 2023 – udarbejdes endeligt forud for repræsentantskabsmødet i marts 

5.       Repræsentantskabsmøde i marts – er nu besluttet til afholdelse – tirsdag d. 28. marts                   
19:00 i Glassalen i Birkerød Idrætscenter. Dirigentforslag er Jørn Madsen, forslag til kontingent 
er uændret kontingent. Idrætsinitiativprisen og årets idrætsleder uddeles også i år. Kandidater 
indkaldes. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i år – Ellis Sommer, som ikke ønsker genvalg 
samt Uffe Kemnitz og Kirsten Andersen – hvis kandidatur undersøges af formanden.  

6. Eventuelt Vi skal have et arbejdsmøde vedr. vores hjemmeside – initieret af IT-udvalget. 



Kirsten Andersen oplyste om en scene fra Løvernes Hule – hvor et firma søgte om midler til opstart af 

sports summer camps. En løve oplyste at hendes holdning var, at det er ikke et privat marked, da 

foreningsDanmark på glimrende vis dækker dette marked. Vi finder sekvensen på nettet og lægger den 

op på FB.  

 

Lars Engelberth 

Referent 


