Referat af Bestyrelsesmøde nr. 03/16 i Rudersdal Idrætsråd
Mandag den 22. august 2016 kl. 18.00 – Mødested Idrætskollegiet, Trørødvej 24 - Vedbæk
Selve bestyrelsesmødet hos efterfølgende i Vedbæk, med lidt spisning
Deltagere:
Lars Engelberth
Erik Olsen
Jan Hansen - afbud
Klaus Lorenzen
Irene Schwartz - afbud
Ejvind Christensen
Søren Grotum
Ellis Sommer, suppleant
Inga Sig Nielsen Nørby, suppleant - afbud

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt, med anmærkning fra sidste bestyrelsesmøde, i hvilket bestyrelsen godkendte
lejemålsændringer på Trørødvej
3. Meddelelser
Talentprisen fra Rudersdal kommune uddeles og der søges kandidater.
DIF-seminar for Idrætsråd i Jylland feb. 2017 – 2 kan tilmeldes
Idrætsråd i Region Hovedstaden holder seminar 17.-19. november på Kolle Kolle
Vi skal – hvis vi ønsker det udpege et jurymedlem til frivillighedsprisen
DBU vil gerne have møde med fodboldklubber i Rudersdal omkring dannelse af
velfærdsalliancer. Ejvind deltager.
BSV er opløst og vi har overdraget aktiver til den nye forening. Selskabet bag BSV er
ligeledes opløst i Erhvervs & Selskabsstyrelsen – og sagen er hermed lukket
Frivillighedscentret indkalder til foreningsmøde 15. september
Brugerrådsreferater skal rundsendes til bestyrelsen, når de enkelte medlemmer modtager dem.
4. Idrætsinitiativprisen og eventuelle andre priser
Enighed i bestyrelsen om at fortsætte med idrætsinitiativprisen. Formanden foreslog en ”Årets
sponsor Pris” – men det var der ikke tilslutning til i første omgang.
5. Sager til opfølgning
a. Fokus punkter for bestyrelsen for 2016
Fortsat fokus på at optimere medlemsdatabasen og luge ud blandt potentielle.
b. Evaluering af mødet med Forvaltningen
Baseret på mødet med forvaltningen og vores evaluering – lægger bestyrelsen
hovederne i blød med henblik på et oplæg for nyt arrangement til forvaltningen
c. Kommunens forslag til budget på Kulturområdet
Brugerrådene er kommet med bemærkninger, men det virker ikke særlig opløftende,
at der skæres ned på området.

6. Økonomi – herunder gennemgang af medlemsdatabasen
Erik følger op overfor de manglende indbetalinger fra enkelte foreninger. Formanden
udarbejder en liste over relevante potentielle foreninger i kommunen
7. Eventuelt
Baseret på vores besøg på Trørødvej udarbejder vi et notat – som vi eventuelt sender videre til
forvaltningen. Formanden rundsender notat til bestyrelsesmedlemmer som kommer med input.

Lars Engelberth
Referant

