
Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd  

tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19:00 – Holte Hal 2 - mødelokalet 

Deltagere:  

Lars Engelberth - Kirsten Andersen - Erik Olsen - Uffe Kemnitz (afbud) - Irene Schwartz (Afbud) Ellis 
Sommer - Casper Reinhardt - Mogens Norup - Johnny Vallentin (afbud) 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

3. Sager til opfølgning  

 

Søndervangshallens Fond 

Henset den negative kursudvikling for Fondens formue det senest år, har bestyrelsen besluttet 

kun at uddele 4 x kr. 6.000,- blandt årets ansøgere med særlig tilknytning til 

Søndervangshallen. Bestyrelsen har et håb om, at flere foreninger kan blive tilgodeset næste 

år, men det afhænger naturligvis af forrentningen af fondens formue. 

Der er endnu ikke modtaget svar fra Civilstyrelsen vedrørende fondens vedtægtsmæssige 

udfordringer. 

Rudersdal Elitestøtte 

Formanden deltager i behandlingen af årets ansøgere til elitestøtte. Ellis Sommer gjorde 

opmærksom på, at OK ØST ikke har fået noget svar på deres ansøgninger fra Rudersdal Elite. 

Jubilæer – Lysløjpen, FIG Gladsaxe, BAF 

Formanden har deltaget i BAF’s (Birkerød Sportsdanser Forening) 50 års jubilæum og 

medbragt en gave fra RI. Herudover kommer indenfor kort tid – to andre jubilæer også med 

deltagelse af RI. 

Netværksmøde – Frivilligt netværk 

Netværkstræf 2023 afholdes den 23. juni kl. 16:30 – 20:00 – nærmere følger 

Holte Loppemarked 

Invitation til foreninger om deltagelse i Holte Loppemarked er modtaget og videresendes til 

foreningerne 

Kollegiet på Trørødvej & Skovlyporten 

Afklaring om eventuel udveksling af lejligheder på Trørødvej og Skovlyporten undersøges 

3. Økonomi og budget for 2023 – kontingentindbetalinger 2023 

Der udsendes rykkere til de medlemsforeninger som endnu ikke har indbetalt kontingent for 

2023. 

4. Årets Idrætsleder og årets initiativpris 

Bestyrelsen drøftede de indkomne forslag og fortsætter drøftelserne efter endnu en runde 

5. Nyt fra Brugerråd/FOU/KFU 

Intet særligt at bemærke, udover et fælles brugerrådsmøde for alle brugerråd – indkaldt af 



KULTUR med information om ændrede regnskabsmuligheder for overførsler samt 

organisatoriske ændringer i KULTUR fremadrettet 

6. Repræsentantskabsmøde 2023 

Formanden oplyste at Jørn C. Madsen har sagt ja til dirigentrollen og Kirsten 
tager referat af mødet. Formanden arbejder på PowerPoint præsentation af 
bestyrelsens beretning for det forgangne år. Der arbejdes fortsat på kandidater til 
afløsning af de bestyrelsesmedlemmer som stopper i år. 

 8. Eventuelt  

Lars Engelberth 


