Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 19.00
Holte Hallen (Hal 2) – Holte Kongevej
Deltagere:
Lars Engelberth
Erik Olsen - afbud
Jan Hansen
Uffe Kemnitz
Klaus Lorenzen - afbud
Irene Schwartz - afbud
Ejvind Christensen - afbud
Ellis Sommer, suppleant
Kirsten Andersen
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Sager til opfølgning
a) Idrætskonference DIF
Nyt rundsendes når vi kommer lidt længere hen.
b) Idrætskonference IRH
Afholdes på Kolle Kolle fredag den 16. november 17.00 til lørdag kl. 12:30 –
fokus på e-sport – tilskudsordninger – lokalefordeling og andet godt.
c) Søndervangshallens Fond
Sagen er sendt til civilstyrelsen vedrørende vedtægtsændringer og indsættelse af
ny bestyrelse i Fonden.
d) Multihal i Holte
Ser ud til at være udsat mindst et år efter budgetforhandlingerne dog sat lidt flere
penge af til projektet.
e) Medlemsmøde ultimo november om FN’s verdensmål
Vi afholder møde ultimo november om FN’s Verdensmål i klubregi + supplerer
med info om Team Danmarks arbejde med eliten.
4. Ny webside
a) Tanker fra IT-udvalg
IT-udvalget fremlagde nogle tanker omkring en ny website – hvad den skal
indeholde og i øvrigt kunne. – der arbejdes fortsat videre i henhold til rammerne.
b) Nyt logo
Forslag til nyt logo blev fremlagt. Der arbejdes videre i det spor som er beskrevet
vedr. farver og tekst.
5. Nye kommunale tiltag
a) Af bookning i haller
Mangler tilbagemeldinger vedr. indfasningen af dette nye tiltag.
b) Frivilligportalen
Rudersdal kommune har startet en ny portal for frivillige – se mere på
www.frivillig.rudersdal.dk

Renovering og udvikling af idrætsfaciliteter
Hvidbogen distribueres til foreningerne – så alle kan tale med på et oplyst
grundlag.
c) Årets idrætsleder
Da vi ikke kan være sikker på, at der kåres en idrætsleder i kommunalt regi –
indkalder idrætsrådet emner – således at traditionen med at udnævne en
idrætsleder årligt fastholdes. Der arbejdes videre på andre områder vedr.
hædringen af idrætten i Rudersdal.
6. Boligerne på Trørødvej
Der er fundet en ny lejer til den ledige bolig. Det overvejes hvad der skal ske med det ene
lejemål – hvor beboeren ikke længere opfylder kriterierne for at bo på kollegiet.
7. Nyt fra Brugerrådene
Ikke det store at berette – udover en diskrepans mellem BSV og SGD vedrørende
baneforhold og opstregning på Rundforbi.
8. Økonomi
Fokus på dette punkt på næste møde
9. Eventuelt
I anledning af fejringen af Genforeningen med Sønderjylland opfordrer borgmester og
minister til aktiviteter i den sammenhæng. Der kan søges tilskud. Idrætsrådet opfordrer evt,
rideforeninger til at arrangere ”Sønderjydsk Ringridning”.

Lars Engelberth

