Rudersdal Idrætsråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 2010
Mødedato:
Mandag den17. juni 2010 kl. 18:00
Næste møde:
Mandag den 23.august 2010 kl. 18.00
Bestyrelse

Sted:
Birkerød Idrætscenter
Sted:
Søllerød Golfklub

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

Ikke til stede:

Ellis Sommer

Jørn

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Jørn

2. Meddelelser
Jørn gav en orientering fra møde den 3. juni 2010 i arbejdsgruppen ”Udviklings–
og tænketank for RudersdalRuten”. Deltagere i RR udviklings- og tænketank er
sammensat bredt og bidrager med vigtig input til Styregruppen og den daglige
projektleder og udviklingskonsulenten i det fortsatte arbejde med at motivere flere
til at motionere i naturen. Se mere på www.rudersdalruten.dk
På baggrund af sin deltagelse i arbejdsgruppen Foreningsplatformen gav Jørn en
orientering fra det sidst møde den 15. juni 2010:
I samarbejde med DIF åbner Lederakademiet op til september med endnu en
udgave af uddannelse for spirende ledere. Uddannelsesforløbet løber over 9 møder
fordelt over perioden oktober til april. Det anbefales, at der deltager 2 fra hver
forening. Der er en deltagerpris på kr. 800 for hele forløbet.
I samarbejde med DGI åbnes op for 3 nye netværk, der startes op og drives af en
ekstern facilator. Netværksdelen startes med et kick-off i september. Deltagelsen
er gratis.
”De særlige 7” laves i samarbejde med DGI, og sætter fokus på at give
foreningsfolk ny viden og redskaber til at løfte de daglige funktioner i foreningen.
Emner i denne sæson er:
 Triologi som ny ledelsesform
 Projektarbejde i foreningen
 Fundraising – vejen til guldet
 Praktiske planlægningsværktøjer i foreningslivet
 Konflikthåndtering

 Foreninger i pressen
 De pokkers unger – pædagogiske værktøjer
Deltagelse er gratis.
I forbindelse med mødet gav Charlotte Lykke fra ”Projekt Frivillig en orientering
og på baggrund af dette, blev hun indbudt til at give en orientering til bestyrelsen i
RI.
Charlotte var forhindret i at møde, og i stedet gav leder af frivilligcentret
www.frivilligcentret.dk Lotte Hassing Kristensen en orientering om ”Projekt
Frivillig” www.projektfrivillig.dk .
Målgruppen er unge mellem 16 og 21 år på ungdomsuddannelserne – dvs.
gymnasier og erhvervsskoler. Arbejdet skal udføres uden for skoletiden, i
foreningslivet, være ulønnet og minimum udgøre 20 timer gennem hele
skoleperioden. Eleven får et bevis for den frivillige indsats, som vedlægges
eksamensbeviset. Beviset kan tælle med, når de unge søger ind på en videregående
uddannelse under kvote 2.
3. Sager til opfølgning
Intet
Jan G.

4. Spørgeundersøgelse til RI´s medlemmer
Spørgeundersøgelse udsendelses til medlemmerne i begyndelsen af august og med
svar inden for højst 14 dage.
Jan G. og Jørn gennemgår skemaerne på baggrund af notater fra sidste
bestyrelsesmøde, og der laves en ”prøve” ved udsendelse i første omgang til
bestyrelsesmedlemmerne.

Birthe

5. RI´s hjemmeside
Intet

Erik

6. Økonomi
Rykkerprocedurer for kontingentbetalinger drøftedes. Der er sendt rykkere ud til
alle medlemmer – også dem, der har betalt. Det har givet en del kritik, idet man i
hver enkelt tilfælde har været nødt til undersøge, om man nu også har betalt.
Fremover vil rykkere kun blive sendt ud til de medlemmer, der er i restance.
7. Eventuelt
Jens Bruhn deltager i mødet den 23. august.
Gregers Nordentoft deltager i mødet den 28. oktober
Mødedatoer frem til 1. januar 2011:
Mandag den 23. august 2010
Onsdag den 29. september 2010
Torsdag den 28. oktober 2010-06-07
Mandag den 29. november 2010

JPM, referent

Birkerød, den20. juni 2010
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