Bestyrelsens årsberetning for 2017 for Rudersdal Idrætsråd.
Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har på mange områder været identisk med foregående års
indsats. Vi har fortsat vores indsats med at varetage idrættens interesser samt at give en
idrætsfaglig vinkel på de beslutninger, der træffes.
Ved seneste valg til Folkeoplysningsudvalget – blev Idrætsrådet repræsenteret ved Klaus Lorenzen
fra Holte Håndbold – som sammen med Mia Hyldall fra SigmaSWIM repræsenterer idrætten i
udvalget i de kommende 4 år.
Ved hvert af de lokale idrætscentre, er Rudersdal Idrætsråd repræsenteret i Brugerrådene:
Erik Olsen i Rundforbi Idrætscenter og Kulturcenter Mariehøj
Lars Engelberth i Rudegaard Idrætscenter
Uffe Kemnitz i Birkerød Idrætscenter
I Søndervangshallens Fonds bestyrelse er de to repræsentanter Lars Engelberth og Ellis Sommer
Erik Olsen sidder i repræsentantskabet for Havarthigården
Irene Schwartz sidder i bestyrelsen for Skovlyportens ungdomsboliger og Boligerne på Trørødvej.
Vi har fortsat arbejdet i styregruppen for Elitestøtte i Rudersdal kommune sammen med Team
Rudersdal – hvor formanden repræsenteret Idrætsrådet.
RI’s medlemmer
Det vil være forsamlingen bekendt, at Rudersdal Idrætsråd er paraplyorganisation for
idrætsforeninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal kommune. Der er over
20.000 registrerede medlemmer i de godkendte foreninger og for nærværende har Rudersdal
Idrætsråd mere end 50 medlemsforeninger.
Idrætsinitiativprisen
Tidligere på aftenen afslørede vi årets modtagere af ”Idrætsinitiativprisen”. Prisen er et synligt
bevis på det fokus, der med rette bør sættes - på det enorme frivillige arbejde som udføres i
idrætsforeningerne. Denne gang var der to initiativer som blev belønnet – men konceptet er ikke
færdigudviklet og kan sagtens ende med at ændre sig…. Det vil være op til den kommende
bestyrelse at afgøre.
Idrætsråd i Region Hovedstaden
I forbindelse med den årlige idrætskonference for Idrætsråd i Region Hovedstaden var der denne
gang fokus på Effekter af idræt og fysisk aktivitet i forhold til fysisk for og sundhed ved
repræsentanter fra Institut for Idræt og Biomekanik ved syddansk Universitet. Det er
tankevækkende hvor meget man kan forebygge i forhold til egen sundhed ved at dyrke idræt.
På anden dagen var der fokus på idrætsklasser i folkeskolen samt elitepolitik i kommunerne,
hvilket også gav stof til eftertanke i forhold til Rudersdal kommune. Det kan konstateres at også
kommuner i regionen har formuleret politikker vedr. idrætsklasser i folkeskolen – det gælder bl.a.
Hillerød, Gladsaxe og Herlev – her er vi ikke nået særlig langt i Rudersdal. Måske skulle en enkelt
skole overveje at søge status som profil skole med fokus på idræt.

Skolereformen – Skolen i Virkeligheden
Sidste år omtalte jeg i beretningen, skuffelsen over idrætsforeningernes samarbejde med
folkeskolerne efter reformen. Forventningsafstemning, den manglende synliggørelse af økonomi,
foreningernes egen indsats – lærernes engagement – ikke mange succeshistorier fra denne front.
Nu har Rudersdal kommune så besluttet at forlade Skolen i Virkeligheden og i stedet samarbejde
med Skoletjenesten som også tilbyder formidling af aktiviteter. Uanset hvorledes det gøres – så er
det helt afgørende, at skolerne møder foreningerne ansigt til ansigt og at økonomien er afklaret.
Nu da tavlen er visket relativt ren – er det måske på tide at tage et nyt initiativ til at fremme
samarbejdet mellem folkeskolerne og idrætten. Vi deltager gerne i dette arbejde.
Årets idrætsleder
Rudersdal kommune har gennem mange år uddelt en pris til årets idrætsleder – ligesom
kommunen har uddelt talentpris – ungdomslederpris, frivillighedspris. Idrætslederprisen blev
uddelt på baggrund af indstilling af Idrætsrådet og godkendt i Folkeoplysningsudvalget. Det
afgående Kultur-og fritidsudvalg besluttede i november måned, at det ikke skal ske længere og at
man fremadrettet kun vil uddele en fælles lederpris. Dermed kan det ikke garanteres, at er
uddeles en årlig pris til en idrætsleder – og det synes vi i Rudersdal Idrætsråd – er det helt forkerte
signal at sende til idrætten. Vi vil derfor på baggrund af kommunens beslutning – tage en
diskussion i Idrætsrådet om, hvorledes vi kan bidrage til at sikre en årlig hædring af en idrætsleder
i Rudersdal kommune og om hvorledes vi evt. kan netværke og fejre den store indsats som gøres i
idrætsforeningerne.
Idrætten og pressen.
Vi har haft et samarbejde med Rudersdal Avis, men må også konstatere, at ressourcerne på avisen
er blevet færre og at foreningerne i stort omfang selv skal producere artikler. Vi håber, at
foreningerne fortsat er i stand til dette – så vi sikre en rimelig omtale at de lokale
idrætsaktiviteter.
Medlemsmøde.
I det forgangne år havde vi et enkelt medlemsmøde – nemlig med direktør i Dansk Idræts Forbund
Morten Møllholm Hansen, som orienterede om udfordringer i dansk idræt, lokalt, national og
internationalt. Det var et spændende møde, som havde fortjent flere tilhørere, men Morten har
lovet at komme igen – såfremt vi ønsker at gentage arrangementet

KV 2017
I forbindelse med kommunalvalget i november deltog vi i Rudersdal Folkemødet på
Havarthigården – hvor vi havde sat de politiske partier stævne til en idrætspolitisk debat.
Mødet var sådan set udmærket, men vi må også erkende, at det var så som så med fremmødet fra
vores egne medlemsforeninger – så det gentager vi sandsynligvis ikke.
Flot fremmøde var der til gengæld, da vi inviterede til paneldebat i Glassalen i Birkerød
Idrætscenter, hvor alle politiske partier/lister var mødt frem og tilkendegav sin politik på
idrætsområdet. Det var en debat, som var vidt omkring vedrørende mange områder af interesse
for idrætsforeningerne. Særligt var der naturligvis fokus på hele situationen i Holte, hvor en
budgetaftale åbnede op for opførelsen af en multihal ved Dronninggårdsskolen. I Idrætsrådet er vi
meget positive, når der er udsigt til forbedrede forhold – men også vi undrede os en kende over
denne beslutning, da Holte Idrætsforening har arbejdet i årevis på opførelsen af en Holte Hal 3 ved

Rudegaard. Det er naturligvis kommunalbestyrelsen som beslutter økonomien og dermed også
hvorledes forholdene skal være for idrætten i kommunen – men procesforløbet i den seneste
beslutning undrer mange i idrætsmiljøet og også idrætsrådet. Vi følger med stor interesse fortsat
udviklingen og kommer gerne med vores in-put – såfremt det ønskes.
En vigtig del af paneldebatten var DIF’s rapport om idrættens forhold i kommunen. 32 foreninger
havde deltaget i spørgeundersøgelsen – som viste, at der på mange parameter var gode forhold i
Rudersdal kommune – men også problemer i visse områder med kapaciteten. Placeringen i den
nederste fjerdedel giver i hvert fald mulighed for forbedring. Hvor vidt en indgåelse af
kommuneaftale kunne være en mulighed, mener vi i Idrætsrådet er værd at overveje.
Handlingsplan og fokusområder for det kommende år
Der vil fokus på det frivillige bestyrelsesarbejde i foreningerne – hvordan kan det gøres nemmere,
smartere, hurtigere.
Rudersdal kommune arbejder med en bruttoliste over faciliteter – hvilke trænger til renovering…
hvornår..skal hvad gøres. I den forbindelse bør man overveje hvorledes man understøtter de
anlæg som kommunen ejer – i forhold til de anlæg som foreningerne ejer. I sidstnævnte tilfælde
kan det være forbundet med en økonomi som ikke kan løftes indenfor folkeoplysningsloven – og
hvad gør vi så….
EU-Persondataforordningen som træder i kraft fra 25. maj 2018 drejer sig om personfølsomme
oplysninger – om opbevaring og behandling af disse data. Vejledning om hvorledes
idrætsforeninger skal håndtere dette spørgsmål, er endnu ikke udsendt fra Datatilsynet og
Justitsministeriet. DGI og DIF har lavet små pjecer, som vi opfordrer foreningerne til at læse og
handle efter.
Tidligere havde spillerhaller mulighed for at trække moms fra, såfremt de gav pengene i stedet til
lokale velgørende formål. Lovgivningen er ændret of DIF/DGI skal derfor administerere uddelingen
af 46 mio kroner årligt de kommende 4 år. Hold øje med ansøgningsfrister og søg for guds skyld.
Ikke til mursten, men til aktiviteter i foreningerne…… Vi skal nok orientere formænd når der åbnes
for ansøgninger.
Vi mener, at vi skal gøre endnu et forsøg på etablering af samarbejdet mellem folkeskoler og
idrætsforeninger.
Hvordan komme vi videre i dialogen med de politiske beslutningstagere i kultur -og fritidsudvalget
– kan vi sammen lægge en plan?
Afslutning
På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne sige tak til vores mange samarbejdspartnere – alle kan ikke
nævnes, men eb særlig tak til vores medlemsforeninger for opbakning om bestyrelsens arbejde –
en særlig tak til vores web-master Olav Dyrbye samt ikke mindst en særlig tak for samarbejde til
Rudersdal kommunes personale – politikere og forvaltning – samt Rudersdal Avis

