Rudersdal Idrætsråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 - 2010
Mødedato:
Mandag den 3. Maj 2010 kl. 19:00
Næste møde:
Torsdag den 27. maj 2010 kl. 18.00

Sted:
Birkerød Idrætscenter
Sted:
Birkerød Idrætscenter, lok 1.1

Bestyrelse

Ikke til stede:

Jørn P. Madsen, formand
Karen Bonnesen, næstformand
Erik Olsen, kasserer
Birthe Matzen Bech, sekretær
Lars Engelberth, bestyrelsesmedlem
Jan Magnussen, bestyrelsesmedlem
Jan Gudnitz, bestyrelsesmedlem
Ellis Sommer, Suppleant
Eivind Christensen, Suppleant
Jan Gudnitz og Jan Magnussen

Jørn

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Jørn

2. Meddelelser
Rudersdal Handicap Idræt er indmeldt i Rudersdal Idrætsråd og godkendt af
bestyrelsen.
Jørn orienterede om forskellige sager fra det sidste møde i
Folkeoplysningsudvalget, herunder om godkendelse af lokalefordeling for sæson
2010-2011. I den forbindelse oplyste Ejvind, at man er ved at finde en løsning på
lokaleproblemerne i Multihallen, Birkerød Idrætscenter for Skjold, Birkerød.
3. Sager til opfølgning
Ingen. Se pkt 4

Jørn

4. Spørgeundersøgelse til RI´s medlemmer
Jørn sender forespørgsel til Jan G. med henblik på at få spørgeskemaer ud inden
sommerferien.

Birthe

5. RI´s hjemmeside
Der var en drøftelse af hjemmesiden indhold samt en vurdering af forskellige
målgrupper for hjemmesiden.
Birthe har send en opfordring ud til foreningerne med henblik på at få e-mail
adresserne også på foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Der skal også være mere dynamik på hjemmesidens forside fremover med
hyppigere udskiftninger af billeder eventuelt fra medlemmernes arrangementer.

Jørn

6. Organisering af bestyrelsens arbejde fremover (tovholdere)
Der var en drøftelse omkring bestyrelsens arbejde. Ideen med at organisere
kontakten til medlemsforeningerne gennem udnævnelsen af tovholdere omkring
grupper af ”beslægtede” foreninger var man enige om at går videre med.
Vi har en repræsentation ved brugerrådene ved de store idrætsanlæg Rudegaard,
Rundforbi og Birkerød Idrætscenter, og det fungere godt
Der var flere forslag om grupper af foreninger og spørgsmålet om tovholdere
drøftes videre på næstebestyrelses møde.

Erik

7. Økonomi
Kassereren udleverede status på økonomien og gennemgik posterne. Der var
herunder en drøftelse af, hvornår vi skal realiser aktiebeholdningen på pt. ca. kr.
6.629,00
Kassebeholdningen er pr 1/5 - 2010 kr 89.144,00
8. Eventuelt
Mødedatoer frem til sommerferien.
Torsdag den 27. Maj kl. 18.00
Torsdag den 17. Juni kl. 18.00
Til næstebestyrelsesmøde bedes medlemmerne medbringe kalendere med henblik
på fastsættelse af efterårets møder.
Ligeledes vil vi prøve at få taget et billede af den samlede bestyrelse med henblik
på udarbejdelse af en pressemeddelelse.

JPM, referent

Birkerød, den 8. maj 2010
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