Referat af Repræsentantskabsmøde
i Rudersdal Idrætsråd
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19:00
Fra Rudersdal Idrætsråd’s bestyrelse deltog:
Lars Engelberth (formand), Irene Schwartz (næstformand), Erik Olsen (kasserer), Jan Hansen,
Erik Olsen, Søren Grotum, Klaus Lorenzen, Eivind Christensen, Ellis Sommer (suppleant til
bestyrelsen).
Fraværende: Inga Sig Nielsen (suppleant til bestyrelsen).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Overrækkelse af Idrætsinitiativprisen 2016 – samt modtagere af beløb fra
Søndervangshallens Fond
3. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år.
4. Godkendelse af årsregnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre
bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Valg af to bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og to revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.
Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer af Rudersdal Idrætsråd. Til stede var
repræsentanter for:
Skjold Birkerød Basketball
Skjold Birkerød Fodbold
Furesø Golfklub
Skjold Gymnastik Birkerød
Holte IF Håndbold
Birkerøddernes Løbeklub
Søllerød Orienteringsklub
Birkerød Aktive Seniorer
Vedbæk Sejlklub
Søllerød Senior Sport
Birkerød Tennis Klub
Holte IF Volleyball/Farum
Holte Volleyball
BSC Birkerød Sports College
Ad. 1:
Bestyrelsens forslag til dirigent var desværre blevet forhindret, hvorfor formanden blev
foreslået og valgt til dirigent. Som referent blev Irene Schwartz foreslået og valgt.
Herefter konstaterede formanden, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt.
Ad. 2:
Formanden orienterede kort om baggrunden for Rudersdal Idrætsråds Initiativpris, og glædede
sig over, at der igen var kommet mange gode bud på, hvem der skulle have Initiativprisen
2017. Blandt de mange kandidater har bestyrelsen valgt 3 finalister, der alle, i ugerne op til
repræsentantskabsmødet, har været præsenteret i Rudersdal Avis.
Finalisterne til Initiativprisen 2017 er:
Karen Jensen, Orienteringsklubben OK/ØST, der har været drivkraften i kommunikationen i
klubben og har omformet klubbladet til et månedligt nyhedsbrev, der distribueres elektronisk.
Derudover er Karen Jensen en ”blæksprutte” i foreningen.
Peter Fl. Adolph og Jannik Hansson, Furesø Golfklub, der har været drivkraft i
ungdomsafdelingen og taget initiativ til blandt andet overnatning i spejderhytte, natgolf,
vintergolf og andre aktiviteter, som ikke lige har med golf at gøre. Alt sammen med til at
fastholde de unges interesse for sporten.

Trine og Christina, Jump4Fun, der driver et koncept, hvor overvægtige børn, men også børn
med andre udfordringer genfinder glæden ved at bevæge sig. Der er stor variation i idrætten,
så det er sjældent kedeligt. Der er et element af opdragelse hvis der bliver talt grimt og
princippet om anerkendende motivation forfølges.
Bestyrelsen for Rudersdals Idrætsråd valgte Trine og Christina, Jum4Fun, til Initiativprisen
2017. Med udnævnelsen følger en check på 5.000 kr. og en buket blomster i en Lyngby Vase.
De to andre finalister modtog hver en buket blomster i en Lyngby Vase.
Herefter skulle Søndervangshallens Fonds legater uddeles. Legaterne stammer fra afkastet fra
fondens formue på 1 million kroner. Legaterne skal gå til idrætsformål. Fondens bestyrelse
består af to medlemmer fra Rudersdal Idrætsråd, to medlemmer fra Skjold Birkerød Fodbold
samt et medlem udpeget af Rudersdal Kommune.
I år var der i alt 80.799 kr. til uddeling – det største beløb nogensinde. Dette skyldes blandt
andet, at der ikke blev uddelt legater i 2016.
Årets modtagere af Søndervangshallens Fonds legater var:
 Skjold Gymnastik Birkerød: 10.000 kr. til et hold unge, som skal deltage i Landsstævne
i Aalborg i juni 2017.
 Rudersdal Håndbold u14-18: 10.000 kr. til deltagelse i verdens største håndboldstævne
i Italien.
 Skjold Birkerød Fodbold: 25.000 kr. til klubbens 100 års jubilæum
 Birkerød Sports College: 10.000 kr. til fodbold/håndbold linje med udvalgte trænere
 OK/ØST Birkerød: 8.600 kr. til aktiviteter, hvor børnefamilier og motionister kan få
gode oplevelser i skoven
 Birkerød Tennisklub: 6.799 kr. til Bon-Fire Bålstativ
 Holte Volley IF: 8.000 kr. til Nordic Club Championship, der skal være med til at styrke
holdets udvikling internationalt
 Søllerød Orienteringsklub: 5.000 kr. til deltagelse i det svenske 10 mila løb.
Ad. 3
Formanden aflagde et kort resume af beretningen. Beretningen vedhæftes i sin fulde længde
dette referat. Herefter var der spørgsmål til beretningen.
Karen fra Holte Volley, IF, bad Rudersdal Idrætsråd om involvering i problematikken om
kommunens inddragelse af klublokaler.
Formanden svarede, at Rudersdal Idrætsråd har planlagt at tage initiativ til en
spørgeskemaundersøgelse om udnyttelsen af lokaler.
Arne Hübertz, Birkerød Tennisklub, refererede, at han har været rundt at se på forskellige
faciliteter med forvaltningen, og at han fik det indtryk, at forvaltningen er indstillet på selv at
tilbyde aktiviteter uden om foreningerne i kommunen. Det er ikke hensigten, at aktiviteterne
skal være rettet mod de unge.
Formanden orienterede om, at han selv har prøvet at booke en bane til privat brug i Odense,
og det ikke havde fungeret, da der ikke var adgang til banen. Formanden orienterede videre
om, at Rudersdal Kommunen var med til at stifte en minigolfklub, og at borgerne skal kunne
låne udstyr til banen på Mariehøjcentret.
Forsamlingen tog herefter formanden beretning til efterretning.
Ad. 4
Erik Olsen, kasserer, gennemgik herefter regnskabet for 2016. Årets resultat ender på
85.998,77 kr.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Ad. 5
Formanden oplyste, at der er ikke modtaget nogen forslag.
Ad. 6

Erik Olsen, kasserer, budgettet for 2017, der udviser forventede indtægter på 30.000 kr. og
udgifter på 30.000 kr.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer.
Ad. 7
På valg er Søren Grotum, Eivind Christensen og Jan Hansen.
Villig til genvalg er Jan Hansen.
Søren Grotum og Eivind Christensen ønsker ikke genvalg.
Formanden foreslog, at Inga Sig Nielsen, Sigma Svøm og suppleant til bestyrelsen, og Uffe
Kemnitz , BSV Vedbæk 2016, indtræder som nye bestyrelsesmedlemmer på de ledige pladser i
Rudersdal Idrætsråd. Begge kandidater blev valgt med applaus.
Ad. 8
Eivind Christensen, Skjold Birkerød Fodbold, stillede sig til rådighed for den ledige plads som
suppleant til bestyrelse. Valgt med applaus.
Ad. 9
Formanden foreslog revisor Jesper Schiønning, der var villig til genvalg. Valgt med applaus.
Som revisor suppleanter blev Erik Kragh og Jean Becker valgt for et år med applaus.
Ad 10
Karen, Søllerød Senior Sport, spurgte, hvorledes klubbens ting er dækket forsikringsmæssigt.
Erik Olsen, kasserer, svarede, at DGI/DIF har forsikringer, der dækker, og opfordrede til, at
man tog kontakt til hertil, for at få afklaret, hvorledes de relevante dækninger kan fås.
Herefter konstaterede formanden repræsentantskabsmødet for afsluttede, og takkede de
fremmødte for deltagelse. Formanden opfordrede alle til at følge med og være aktiv på
Rudersdals Idrætsråds Facebook side.

