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Dagsorden/ referat 
 
 
Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Rudegård Idrætsanlæg 

Mødedato 17. august 2017 

Mødetidspunkt Kl. 19.00 – 21.00 

Bemærkninger Mødet foregår i møderum 1 i hal 1 

Vedlagt  

Referent Steen Andersen 

 
       
Dagsorden 
    

1. Velkomst ved Steen. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Orientering - status om UIR flytning til Rudegård v/ Gitte & 

Lasse 
4. Orientering om af – og bookingsystemet v/ Henrik & Aaf 
5. Udtalelse fra brugerrådet vedr. kommunalbestyrelsens budget 

forslag 2018 – 2021. bilag vedlagt 
6. Status om projektet udvikling og renovering af atletikfaciliteter  

på Rudegård  
                       7.  Orientering fra Idrætsinspektøren    

8.  Info fra halinspektør Steen Andersen 
9 Info fra Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Barner-Christensen 

                               10. Info fra foreninger 
                               11. Info fra Sports Cafeen 
                               12. Eventuel 
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   Til stede: 
 
   Claus Madsen idrætsinspektør 
   Henrik Skovgaard, administrationschef Kultursekretariatet  
   Michael Berggren, ansat på Rudegård 
   Johan S Krus, Fodbold FC Holte 
   Karen Bonnesen, Volleyball 
   Klaus Lorenzen, Håndbold 

Peter Sejersen, Fodbold Holte Star 
   Lars Engelberth, Rudersdal Idrætsråd 
   Søren Arildsbo, Ski 
   Tine Raabjerg, fodbold FC Holte 
   Gitte Næsbøl Magnus, UIR 
   Iben Maag, orientering 
   Søren Bidstrup, atletik  
   Steen Andersen, Rudegård  
    
 
 
 

1. Velkomst ved Steen 
Steen bød velkommen 
  

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt  

       
3. Status på UIR flytning til Rudegård. 

Gitte orienterede om at rådgiver til projektet er valgt. Udvalgte foreninger –  
rådgiver vil blive Inviteret til workshop om hvordan annekset skal indrettes.  
Tidsplan på projektet er ikke fastlagt inu.    

 
4. Orientering om af – og bookingsystemet v/ Henrik  

Henrik startede med at takke alle foreninger for deres tålmodighed og hjælp 
vedrørende booking – bookingsystemet som ikke har været optimalt. Fra 1. 
september skulle der komme en ny version, som gerne skulle være hurtigere. 
Som nævnt tidligere på brugerrådsmøde vil der blive indført et afmeldemodul, 
hvor det er meningen at foreninger skal gå ind og afmelde træningstider de ikke 
skal bruge, f.eks. hvis de er ude og spille kamp, så kan tiden bruges af andre. 
Det er et system man skal abonnere på så man kan afmelde - få besked om 
ledige – af bookede tider. Systemet vil blive afprøvet (pilot projekt) her på 
Rudegård og i Birkerød primo september til 1/2 2018. Det er foreninger der selv 
bestemmer hvem, hvilke personer – trænere der skal tilmeldes modulet. Senere 
når systemet er afprøvet vil det også kunne tilbydes private at abonnere på 
systemet, men foreningerne vil altid komme i første række.    
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5.  Udtalelse fra brugerrådet vedr. kommunalbestyrelsens budget 
 forslag 2018 – 2021. 
Claus orientere om at vi skal spare ca. 1 million på idrætsområdet ifølge 
kommunalbestyrelsens budgetforslag 2018 – 2021. Dette vil ske ved stigende 
indtægter, især i svømmehallerne men også ved at tænke anderledes i hele 
organisationen  - alle bolde i luften. Det kan ikke udelukkes at service funktionen 
over for foreningerne vil blive sat ned. 
Udtalelse fra brugerrådet: 
Det er selvfølgelig let at tage budgetforslaget til efterretning, men hvad skal vi 
egentlig udtale os om. Selvfølgelig er det med stor bekymring at høre at 
idrætsområdet, efter de seneste års besparelser, igen skal spare. Denne gang 
ca. 1 million kr. ifølge kommunalbestyrelsens budgetforslag 2018 – 2021. 
Hvad indebær det egentlig her på Rudegård, hvis budgetforslaget bliver 
godkendt?? 
Med et så vigtigt punkt, som budget på dagsorden, er det meget beklageligt at 
kommunalbestyrelses medlem Camilla Barner – Christensen ikke var til stede og 
kunne uddybe kommunens budget yderligere. 
 

6. Status om projektet udvikling og renovering af atletikfaciliteter på 
Rudegård  
Claus orienterede om at projektet kører efter planen, det viste sig desværre, ved 
opgravning af gammel belægning, at jorden under var forurenet, dette har 
medført en ekstra udgift. PT Lige nu er alt arbejde med underlaget færdigt og alt 
er færdig ”malet”. Lige nu venter vi på at ”stregeholdet” kommer i gang med at 
male streger mm. Officiel åbning af det ”nye stadion” vil ske den 9. september kl. 
13.00 – 15.00. 

 
7. Orientering fra Idrætsinspektøren 

Claus orienterede om at projektet, om nyt kunstbelægning på henholdsvis 
Rundforbi og Birkerød fodboldkunstbaner ikke bliver  i dette år. For at sige som 
det er, er der gået miljø politik i projektet.  

 
     8.   Info fra halinspektør Steen Andersen 

Skal sige tak, fra Bo Eriksen, til de foreninger der var med til at gøre årets HOP – 
ROCK arrangementet til en herlig dag for alle børnene.   

 
9 Info fra Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Barner-Christensen 

Camilla har meldt afbud 
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10. Info fra foreninger 
 Volley: Er startet sæssonen op, rigtig mange ungdomshold – trænere er på 
      plads. Elitedamerne skal spille Eruopa Cup som foregår i Holtehal 2 den 12. 
      December. 
  
  SKI: Afholder DM i rulleski den 10. september på Hørsholmkongevej. Pakur  
       banen i skoven, som SKI i samarbejde med Kultur og Naturstyrelsen har fået  
       lavet, er færdig. Alle er velkommen til at benytte banen 
 
  Orientering: Sommerløb er startet op, ca. 25 små og 25 store børn. 
 
  Håndbold: Er så småt startet på sæssonen. Afholder Rudersdal Cup i  
      Weekenden 22 – 23 – 24. september, i alle kommunens haller, med 110 hold –  
      700 overnattende. Får besøg af venskabsklub fra Schweiz i efterårsferien. 
  Har startet ”mini håndbold” op, søndag morgen kl. 08.00 – 10.00 for 2 til 5 årrige. 
 
  Rudersdal Idrætsråd: Kommunalvalg – Rudersdal Folkemødedag den 2.  
      september kl. 09:30 - 16:00 
      Der er kommunalvalg i Danmark den 21. november.  
      Det betyder, at der skal vælges repræsentanter til den lokale 
      kommunalbestyrelse i Rudersdal. I den anledning arrangerer Rudersdal 
      Idrætsråd en paneldebat om de lokale idrætsforhold den 2. september kl.  
      09:30 - 16:00 
 Vi har valgt at deltage i Folkemødedagen i Rudersdal – som afholdes 
      lørdag den 2. september på Hawarthigården i Holte. Her vil vi deltage med  
      en lille informationsstand, men også arrangere ovenævnte paneldebat,   
      hvor vi forventer at partier og lister vil være repræsenteret. Idrætsrådet  
      opfordrer alle med interesse for den lokale idræt – til at møde op på  
      Folkemødet, og ikke mindst idrætsdebatten. Tidpunktet for paneldebatten 
      er kl. 12.00 - 13.00 i Storesal på Hawarthigården. 
 
 
 FC Holte: Har afholdt fodboldskole i uge 26 med 168 deltagere. Håber snart at  
     atletikprojektet bliver færdigt så vi kan få ”vores” fodboldbane tilbage.   
    
 

     11.  Info fra Sports Cafeen:  
            Afholder generalforsamling den 28. august. 
 Husk alle foreninger kan være med i driften af Cafeen.  
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    11. Eventuel: 
          Iben, orientering, kunne godt tænke sig at bordet rundt kunne være mere konkret, 
          så der ikke bruges så meget tid på dette punkt. 
  
 Holte Star: Da Holte Star ikke kan være til stede på mødet har jeg lovet at nævne 
            at alle i brugerrådet er meget velkomne til at ligge vejen forbi til en lille forfriskning i  
            forbindelse med vores 50 års fødselsdagsreception d.2/9 mellem kl.12.02 - 14.00. i  
            restauranten på Rudegaard hvor vi hører til 
            Håber på et godt møde. 
            De bedste hilsner 
            Holte Star Club 
   
           
  
 
 

         
 
 
    

 
  
       

 
 


