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Referat 
 
 
Emne/udvalg Brugerrådsmøde for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal 

Mødested Birkerød Idrætscenter – Glassalen 

Mødedato Tirsdag d. 15 august 2017 
  

Mødetidspunkt Kl. 18:00 – ca. 20.30 

Bemærkninger Der bliver serveret en sandwich inden mødet. 

Medlemmer  ABS 
Beachvolley Rudersdal 

 Birkerød Håndboldklub 
 Birkerød Billardklub 

Birkerød Bridgeklub 
 Birkerød Fritidsskole 

Birkerød Gymnastik og trampolin 
 Birkerød Judo og Jiu-jitsu klub 

Birkerød Karateskole 
Birkerød Netværksforening 

 Birkerød Svømmeklub 
FOF 

 Frimærkeklubben 
Holte Håndbold 
Høsterkøb Fodbold 2000 
Høsterkøb Håndbold 
Kickboxing Academy 

 Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 
Lørdagsklubben 
Ny Høsterkøb Boldklub 
Rudersdal Bokseklub 

 Rudersdal Fægteklub 
Rudersdal Idrætsråd 
Rudersdal Sportsdanserforening 
Skjold Birkerød Basketball 

 Skjold Birkerød Fodbold 
Skjold Birkerød Minisport 
Skjold Birkerød Gymnastik 

 BK-13 
Ø-klubben 
Halinspektør for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal, Stine 
Watson 
Foreningskonsulent Bo Eriksen 

 Halinspektør for svømmehallerne, Daniel Budding Høyer 
 Idrætsinspektør Claus Madsen 
 Henrik Skovgaard og Aaf Bjørnvad under pkt, d 

 
Referent Marianne Jensen 
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Inden mødet gik i gang orienterede Claus Madsen om, at Stine Watson 
er ophørt som halinspektør. Indtil en ny halinspektør er ansat, 
fordeles opgaverne mellem Claus Madsen (internt personale) og 
Marianne Jensen (bookinger, arrangementer og kontakt med 
foreninger) 

a) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

b) Godkendelse af referat fra den 18. april 2017. 
http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17165 
Godkendt 

c) Udtalelse fra brugerrådet vedr. budget 2018-2021 v/Claus Madsen 
./. Bilag vedlagt 
 
Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2018-21 er til høring i KullturMED. 
 
 Budgetforslaget udsendes kun i reduceret form af hensyn til filens størrelse (datamængden).  Hvis 
man ønsker at se budgetforslaget i fuldt omfang, kan det ske via kommunens hjemmeside: 
https://www.rudersdal.dk/budget?search=budget 
 
Sagen fremlægges med henblik på en samlet udtalelse fra brugerrådene, der kan indgå i Kultur- og 
Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget den 13.09.2017. 

 
Budgetforslaget tages til efterretning, uden kommentarer. 

 
d) Orientering om af- og bookingsystemet v/ Henrik Skovgaard & Aaf Bjørnvad 

Henrik takkede foreningerne for at være så tålmodige omkring opstart af bookingsystemet. Henrik 
orienterede om, at der fra spetember-december 2017 køres pilottest på afmelde modulet, hvorefter 
erfaringerne evalueres. Vores haller er booket 90% men reelt kun udnyttet 60%. Denne webapp kan 
medvirke til at andre kan få mulighed for at benytte tiloversbleven/aflyst tid. 
Pilotprojektet afprøves i første omgang på multihallen på BIC og hallerne på Rudegaard 
Idrætsanlæg. Herefter udrulles det til alle lokaler og baner. Brugerne af multihallen indkaldes til 
møde primo september omkring funktionerne. 

 
 

e) Orientering fra Idrætsinspektør v/Claus Madsen 
 Status vedr. Sigma Svøm’s nye klubhus og øvrige arbejder i svømmehallen. 

Svømmehallen har været lukket hele sommeren og alle 9 renoveringsarbejder som 
er kørt samtidig er forløbet efter planen. Der har været afholdt vellykkede 

http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17165
https://www.rudersdal.dk/budget?search=budget
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svømmecamps trods renoveringen. Svømmehallen åbner igen som planlagt d. 
4.september 2017. 
Sigmas klubhus forventes færdigt 1. januar 2018 
 
 

 Status for udskiftning af kunstgræsbane. 
På grund af manglende miljøtilladelser er projektet ikke startet op endnu. Det er 
tvivlsomt om projektet kan starte op i år. 
Skjold Fodbold bemærker, at de foretrækker, såfremt det ikke bliver igangsat før 
efterårsferien, så at vente til 2018. 

 Videoovervågning af BIC. 
Første fase er færdiggjort og dækker området i  foyer og omkring BIC. Det viser sig 
at problemerne flytter sig og derfor tages fase 2 og 3 med ind i projektet om 
færdiggørelsen af Birkerød Idrætscenter i 2018. 

 Færdiggørelse af BIC herunder badefaciliteter. 
Der er i foråret opsat ny ventilation i stadionbygningen. I 2018 bliver der sat nye 
vinduer i samt renovering af baderummene. Der bliver endvidere opsat nyt lys i 
stadionbygningen. Det er planen, at der skal etableres et nyt nøgle/briksystem. 
 

f) Orientering fra Claus Madsen, vedr. Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal 
 Kommende større arrangementer de næste 6 måneder 

Rudersdal Cup d. 22-24. september 
Fægtestævne 16-27 september 
Juitsu stævne 30 sep.-1. oktober 
Sigma Cup 6-8 oktober 
Sigma Cup 8-10 december 
 

 Orientering om udvikling af foyerområdet – status 
Brugerrådet inddrages, når der ligger en foreløbig plan. 
 

 Evt. 
 

 
g) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer, Birkerød Svømmehal 

Personalet for nye funktions roller i deres hverdag (rengøring, livredning og værts rolle)  Vi skifter 
omgivelserne for personalet. De har været vant til at have faste vagter (f.eks. kun morgenvagter ) nu 
skal alle arbejde morgen, aften og weekend og med alle deres kollegaer. Så de får et unikt 
tilhørsforhold til deres arbejdsplads og deres kollegaer. 
 

 Betalingsautomater i svømmehallerne 
Betalingsautomaterne bliver installeret i uge 34. Fremover vil adgang til 
svømmehallen være kontantfri. 
 

 Kommende aktiviteter 
Aktiviteter på sigt: 
Mål: Nye aktiviteter, nye lege og nye inputs til svømmehallerne. 
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Nogen aktiviteter kender vi og nogle vil være helt nye men fælles for dem alle er at 
de tager udgangspunkt i glæden ved vand og fornøjelsen ved at træne/lege og have 
det sjovt. 
Vores mål er at skabe grundlag for gode, sjove samt lærende og motiverende 
aktiviteter i-, ved- og på vand. 
 
AquaFitness: Vandgymnastik for alle, yoga/pilates, power jogging, corestability & 
play, aqua dance, aqua combat. 
Bevægelighedstræning, afspændning samt træning for gravide før – og efter fødsel. 
 
Fokus områder: (tilbud i samarbejde med kommunen) 
Genoptræning, hvor det er relevant for borgere der afslutter genoptræning: 
Hold for: hofte/knæ skader, overvægt, smerter samt senfølger efter kræft.  
Svømmeundervisning til uledsagede flygtninge 
Manuel behandling (massage) i varmtvandsbassin. 
Fysiurgisk massage på land. 
 

 Evt. 
 

h) Orientering – siden sidst   
v/ Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 
Søren Hyldgaard informerede fra det sidste KFU møde d. 16. august 
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-vedtagelser-62 
 
 
Søren komplimenterede brugerrådet for de kommentarer og ideer i har fremlagt ifm. med 
udvikling af Birkerød Bymidte. Området overfor Birkerød Idrætscenter er nu ryddet for 
bevoksning og er i gang med at blive færdiggjort. Endvidere bliver der etableret mere lys i 
tunnellen under Bistrupvej. 
 
Rudersdal Fægteklub bemærkede, at projektet åben skole/bevægelse i folkeskolen, ikke 
fungerer mellem skole og forening. Knud Skadborg beder politikerne om at forholde sig til 
projektet. 
 
Søren Hyldgaard foreslog, at en repræsentant fra Fitnessdk deltager på 
brugerrådsmøderne. Brugerrådet anerkender forslaget og en repræsentant vil fremover blive 
inviteret. 

i) Orientering fra foreningerne. 
Birkerød Billardklub spurgte ind til det nye Ketcher center (Tennis, Squash, Badminton). Der 
bliver afholdt møde 4. september hvor vedtægter og driftsforhold drøftes. 
 
Fritidsskolen: Er glade for at benytte lokalerne. 
 
Birkerød Håndboldklub afholder Rudersdal Cup med 110 hold d. 2 Der vil sandsynligvis blive 
udfordringer med parkering de dage. Foreningerne bedes informere deres bagland om dette. 
 

https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-vedtagelser-62
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BK-13 spørger hvad der skal ske med de 4 bordtennisborde der står i hallen. Det blev aftalt 
at de bliver fjernet. Klubben er startet på at afholde forældre og børnearrangementer om 
søndagen med stor succes. 
 
BSV fodbold roser græsbanernes stand i år. Adgangsvejen til kunstbane 4 og 5 skal drøftes. 
Det er farligt for alle. Endvidere ønskes en bedre skiltning til omklædningsrummene . 
 
Frimærkeklubben, Niels Christian Hansen er ligeledes repræsentant for haveforeningen, 
ønsker en bedre dialog mellem BIC og haveforeningen omkring arrangementer .  
 
ABS giver udtryk for der mangler ventilation i salene og mange loftplader er løsnet. Claus 
undersøger hvad der kan gøres. 
 
Sigma Swim er glade for de kontorlokaler der er stillet til rådighed, og takker for den store 
indsats med at få koordineret svømmecamp med 350 børn, selvom der bliver renoveret i 
svømmehallen. 
 

 
 

j) Eventuelt 
• Loungen i foyerområdet er lagt ind i bookingsystemet 
• Der bliver sat stålskabe op i stadionbygningen 
• Birkerød Idrætscenter bliver malet udvendigt. De starter op 1/9. 
• Husk at lægge jeres arrangementer ind i Oplev Rudersdal og nå en stor interesseflade 

https://oplev.rudersdal.dk/  
• Rudersdal Fægteklub spørger ind til Sjælsøhallens status om et kampsportscenter. Claus 

svarer at projektet skal ”omtænkes” og starte forfra.  Knud Skadborg opfordrer til man 
hurtigst mulig kickstarter projektet igen. 

• Skateranlægget har nu fungeret et år og har været en stor succes og supplerer Birkerød 
Idrætscenter rigtig godt..  

• Forespørgsel om man kan booke cafeteriet i Badmintonhallen? Det anbefales man kontakter 
formanden fra BK-13, han har overblik over hvornår det benyttes af klubberne. 

 

https://oplev.rudersdal.dk/
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