BRUGERRÅDSMØDE RUNDFORBI IDRÆTSANLÆG

Referat
Emne/udvalg

Brugerrådsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg

Mødested

Mødelokale på Rundforbi Idrætsanlæg

Mødedato

Onsdag d. 6. december 2017

Mødetidspunkt

Kl. 17:30 – ca. 20.30

Bemærkninger

Der serveres en juleanretning inden mødet.

Medlemmer

















Referent

Søllerød Senior Sport
SNIK Atletik
SNIK Håndbold
SNIK Gymnastik
Søllerød Skytteforening
Søllerød Golddiggers
Søllerød Petanque
SNIK Vandpolo
Rudersdal Badminton
Rudersdal Boldklub
Dansk G-Modelbane Forening
Vedbæk Sportsdykkerklub
Mona Madsen, Kommunalbestyrelsen
BSV 2016
Søllerød Svømmeklub
FOF
LOF Rudersdal
Trivselsskolen
Ældresagen Rudersdal Syd
Birkerød Petanque
Medarbejderrepræsentant Kenneth Ulrich
Claus Madsen, Idrætsinspektør
Daniel Høyer, Halinspektør
Carsten Jacobsen, Halinspektør
Bo Eriksen, Forenings- og fritidskonsulent

Marianne Jensen
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Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

b. Godkendelse af referat fra den 16. august 2017. Vedlagt
Godkendt

c. Dialog med Keyvon, Café Orange
Daniel orienterede om de tiltag der er planlagt for at skabe noget mere miljø i - og omkring
cafeområdet. Tilbud til foreningerne om fællesspisnings arrangementer, hvor man tilmelder
sig via facebook, dagens ret med mulighed for ”to go”, brunch i weekenderne,
arrangementer i svømme/tørhallen hvor det er naturligt, at cafeen indgår som en del af
tilbuddet.
Daniel vil benytte sig af Idrætsområdets Instagram og Facebook profil, til at nå ud med
budskabet til foreningernes medlemmer.
Keyvon opfordrede foreningerne til, at komme med forslag til hvad han kan bidrage med, for
at understøtte foreningernes sociale klubliv.
Foreningerne gav udtryk for, at cafeområdet ikke lægger op til hygge og socialt samvær i
forhold til indretningen.
Et andet forslag var, at det tydeliggøres på anlægget, hvilke tilbud cafeen har og hvornår,
f.eks en uge eller måneds menu.
d) Orientering fra Idrætsinspektør Claus Madsen.
1) Ændring af organisationen på Rundforbi Idrætsanlæg
Claus orienterede om at Steen Andersen ikke længere er halinspektør på Rundforbi
Idrætsanlæg og fremover kun halinspektør for Rudegaard Idrætsanlæg.
Birkerød Idrætscenter har pr. 1/12 17 ansat Carsten Jacobsen som ny halinspektør.
Carsten kommer fra en halinspektørstilling på Lynge Idrætsanlæg. Læs lidt mere om
Carsten her https://idraet.rudersdal.dk/idraet/nyheder/ny-halispektoer-paa-birkeroedidraetscenter
Carsten skal fremover også fungere som halinspektør på Rundforbi Idrætsanlæg,
samt små satlitanlæg. Lederne på Idrætsområdet vil fremover også have opgaver på
tværs af anlæg og samtidigt være back up for hinanden.
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Daniel er halinspektør for svømmehallerne og har samtidig den direkte kontakt med
alle foreninger. Han er ligeledes ansvarlig for den daglige drift og personalet på
Rundforbi Idrætsanlæg.
Daniel og Carsten skal fremadrettet have et tæt samarbejde, præcist som de skal
have det i Birkerød Idrætscenter.

2) Proces omkring udskiftning af kunstgræsbane.
Processen er i øjeblikket på stand by, idet der pågår miljøundersøgelser omkring
udledning. Der afventes en rapport fra ekstern rådgiver i uge 49. På baggrund af
anbefalingerne fra rapporten, besluttes det hvilken type bane der skal anlægges. Det
forventes at etablering af kunstgræsbanerne kan igangsættes i uge 25.
Fodboldklubberne vil i foråret blive indraget i en workshop omkring mulighed for
sammensætning af græstæpper.

3) Renovering af omklædningsrum – status
Det afsatte beløb til renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg, er
overflyttet til at finansiere et akut flisearbejde i Birkerød svømmehal.
Renovering af Rundforbi’s omklædningsrum indgår som en del af de kommende
budgetbehandlinger.
4) Status Petanquebanen
Foreningerne giver udtryk for de er glade for de nye baner. Planen er, at vi tilbyder
banerne på sigt kan lejes af private.

5) UEFA 2020
Claus orienterede om, at DBU har rettet henvendelse til Rudersdal Kommune om
Værtsbyskab i forbindelse med EM 2020 i fodbold.
https://idraet.rudersdal.dk/idraet/nyheder/uefa-har-kig-paa-rudersdal
Onsdag den 29. november besluttede et enigt Kultur- og Fritidsudvalg på deres
udvalgsmøde at Kulturområdet bemyndiges til at indgå aftale med UEFA og DBU om
placering af Team Base Camp på Birkerød Stadion og/eller Rundforbi Stadion.
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-vedtagelser-102

e) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer.
1) Større arrangementer det næste halve år på anlægget
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Biatlon d. 23. og 24. juni 2018 (orienteringsløb med hunde) i samarbejde med en
privat arrangør.

2) Kommende aktiviteter i både svømmehal og på Idrætsanlæg
Daniel orienterede om at vandgymnastik fra 1. januar tilbydes hver dag.
- Vandaerobic for gravide
- Crossfit i vand
- 3-timers temadage i svømmehallen. Lege event (PLAY N FUN) for børn og
familier i alle aldre – alle er velkommen, man kan bare ikke svømme baner i de 3
timer hvor vi afholder disse events.
Foreningerne giver udtryk for, de gerne vil inddrages i disse aktiviteter.
3) Evt.

f) Orientering – siden sidst
v/ Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen.
Mona var fraværende pga af ferie, men havde bedt om der blev gjort opmærksom på
muligheden for, at sætte bannere op på anlæggene i forbindelse med foreningernes
arrangementer.
Link til vejledning for opsætning af bannere: https://idraet.rudersdal.dk/idraet/temaer/regleropsaetning-af-banner

g) Orientering fra foreningerne.
Generelt: Det er et ønske fra foreningerne at bookingforespørgelser bliver behandlet
hurtigere, således man fra foreningens side kan igangsætte og planlægge sin aktivitet.
Daniel er kontaktperson til foreningerne i forhold til ovenstående.
Birkerød Petanque er glad for at kunne benytte faciliteterne på Rundforbi Idrætsanlæg. De
spiller primært i Birkerød og er 33 medlemmer.
Rudersdal Badmintonklub er glad for at være på anlægget. Det er et ønske, at have
mulighed for at booke turneringer i weekender. Det aftaltes at RB kontakter Daniel og får
lagt turneringerne ind.
Søllerød Svømmeklub har fået en god opstart. Der er stadig en del svingende temperaturer i
brusebadene.
Dansk G-Modelbane Forening er pt. 40 medlemmer og stiller sig gerne til rådighed med en
togbane ved div. arrangementer. Gæster er meget velkomne til at besøge foreningen om
torsdagen. Første torsdag i måneden, er der kørsel med tog.
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SNIK Gymnastik har pt. 550 medlemmer og 48 hold. Der er en fin booking på de fleste hold.
SNIK Gymnastik har ”overtaget” gruppen med ”morgenkrutter” fra BSV. Konceptet er en
drop ind træning/leg for børn mellem 1 og 3 år og deres forældre, lørdag morgen mellem 8
og 10. Der er ca. 30 børn pr. gang.
Projekt Åben skole har givet foreningen 3 projekter, dans, spring og yoga.
Der afholdes opvisning i april måned.
Temperaturen i spejlsalen er meget svingende.
SNIK Vandpolo har indgået samarbejde med en anden poloklub. De afholder kampaftener i
cafeen hver 14-dag med stor succes.
Medarbejderrepræsentant Kenneth Ulrich er glad for samarbejdet med foreningerne. Der
kommer positiv response på kampagnen, at vaske sig før man går i vandet. Kenneth fortalte
om den gode stemning i personalet.
Søllerød Golddiggers har pt. 150 medlemmer og 40 trænere. De har desværre mistet en
god træner som primært har varetaget fokus på de unge og samarbejdet med skolerne.
Vedbæk Sportsdykkerklub er meget glade for at være på anlægget. De er 130 medlemmer
med mange juniorer. Et nyt tiltag er, at forældre mod et passivt medlemskab, kan benytte
ventetiden til at svømme på de baner der ikke bliver benyttet.
SNIK Atletik har stabil fremgang med 25 trænere. Der afholdes Griseløb d. 25/3 2018
Halvmaraton afvikles ikke længere på Rundforbi Idrætsanlæg pga faldende deltagerantal og
manglende hjælpere. Der vil fra 2018 være start og slut i Lyngby.
I februar afholdes for første gang Skt. Valentin milen i Dyrehaven og Strandvejen. Ruten er
10 km og der er jagtstart.
Trailløb er under udvikling i samarbejde med DGI.
Søllerød Petanque har været her en måned og er meget glade. De er pt. 22 medlemmer.
Foreningen vil gerne have noget mere PR/information om, hvornår der er åbent i
petanquekælderen.

h) Eventuelt
Aaf Bjørnvad lokalebookingen (Kultur) henstiller til at foreningerne husker at afbooke den tid
som ikke bliver benyttet.
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SNIK’s mødelokale og Skydeklubbens mødelokale kan lånes hvis det er ledig. Booking kan
ske hos Daniel.
Idrætsområdet har fået ny hjemmeside https://idraet.rudersdal.dk/
Husk at benytte Oplev Rudersdal til arrangementer i gerne vil gøre opmærksom på. Der er
rigtig god mulighed for at nå netop jeres primære målgruppe denne vej.
https://oplev.rudersdal.dk/
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