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Referat 
 
 
Emne/udvalg Brugerrådsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødested Mødelokale på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødedato Onsdag d. 19. april 2017 

Mødetidspunkt Kl. 18.00 – ca. 20.00 

Bemærkninger  

Medlemmer  Søllerød Senior Sport 
 SNIK Atletik 
 SNIK Håndbold og Idrætsskole 
 SNIK Gymnastik 

Søllerød Skytteforening  
 Søllerød Golddiggers 

SNIK Vandpolo  
 Rudersdal Badminton 

Rudersdal Boldklub 
Dansk G-Modelbane Forening 

 Vedbæk Sportsdykkerklub 
 Mona Madsen, Kommunalbestyrelsen 
 BSV af 2016  
 Søllerød Svømmeklub  

FOF  
LOF Rudersdal 
Trivselsskolen  
Ældresagen Rudersdal Syd 

 Medarbejderrepræsentant Kenneth Ulrich 
 Steen Andersen, Halinspektør 
 Claus Madsen, Idrætsinspektør 
 Daniel Høyer, Halinspektør svømmehallerne 

Bo Eriksen, Forenings- og fritidskonsulent  
 

 
Referent Marianne Jensen 
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Dagsorden 

Inden mødet gik igang, fik  Rundforbi Idrætsanlæg 
v/Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen, overrakt certifikatet for 
miljømærket den Grønne nøgle (Green Key) af formanden for HI. 
Green Key er et miljøcertifikat som kan tildeles, når idrætsanlægget lever op 
til en række konkrete miljøkrav, både nu og fremadrettet. 
 

 

 
Overrækkelse af certifikatet "Den grønne nøgle" på brugerrådsmødet 19. april 2017 

a. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

b. Godkendelse af referat fra den 6. december 2016. 
http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17164 

http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17164
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c. Godkendt 
 

 
d. Udtalelse fra brugerrådet vedr. fordelingsplan for indendørssæsonen 

2017/18 
 

Fordelingsplanen er taget til efterretning og brugerrådet giver udtryk for at 
processen er forløbet godt. 
 
Foreningerne oplevede det var svært at håndtere sæsonbookingerne, i det nye 
system og flere bookinger har vist sig at være forsvundet. Foreningerne 
udtrykker ros til medarbejderne i lokalebookingen, for hjælp og tålmodighed. 
 
Det er et ønske fra brugerrådet, at få en oversigt over hvad der bliver fremsendt 
af tider til FOU. (Primært for at fange evt. fejl og mangler) 
Ønsket er efterfølgende fremsat i lokalebookingen, og dette svar er kommet 
retur: ” Det kan desværre ikke lade sig gøre, idet det tager tid at producere 
skærmdumps og en del tider ikke faldet helt på plads endnu.” 
 
Claus oplyser at tiderne bliver godkendt på FOU mødet 23. maj, herefter bliver 
planerne sendt ud til foreningerne. 
 
 

d. Orientering fra Idrætsinspektør Claus Madsen. 
- Status på det nye booking- og afmeldingssystem. 

KMD har lovet at både booking- og afmeldingssystemet er fuldt 
funktionelt pr. 1. august 2017 
 

- Ny organisationsplan på Idrætsområdet fra 1. august 2017 
Claus orienterede om at Daniel Budding Høyer er ansat som halinspektør 
for svømmehallerne pr. 1.februar. Daniels ansvar vil være drift af 
svømmehallerne samt iværksætte nye aktiviteter. 
 

- Idrætsområdets Virksomhedsplan 2017 er nu godkendt og ligger på 
hjemmesiden. http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17182 
Virksomhedsplanen for idrætsområdet er en håndbog for, hvordan vi vil 
arbejde med det næsteår på baggrund af direktionens overordnede 
udmeldelser. 
 

- Proces omkring udskiftning af kunstgræsbane. 
Udbudsmateriale skal være færdigt inden uge 19. De relevante foreninger 
er inviteret til møde d. 24. april, hvor de vil få forelagt udbudsmaterialet 
inden det sendes ud.  
Processen startes i juli og forventes færdig i september. 

http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17182
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Mona Madsen spurgte til om der var taget højde for anbefalingerne i den 
kommende rapport fra DBU om miljø, sundhed, skadelighed på 
kunstgræsbaner. Claus svarede, at der er taget højde for rapporten fra 
DBU i udbudsmaterialet. 
 
Søllerød Golddiggers udtrykte glæde over processen og spurgte ind til 
evt. opstregning. Claus svarede, at der vil blive opstregning med rødt til 
amerikansk fodbold.  
 

- Evt. 
Claus orienterer om, at kontrakten med Cafe Orange skal indstilles til 
forlængelse. Idrætsområdet indstiller en forlængelse på 2 år. 
Brugerrådet tager uden kommentarer orienteringen til efterretning. 
 
 

e. Drøftelse af adfærdsanalyse på Rundforbi Idrætsanlæg. v/ Claus Madsen 
Mødet d. 22. februar blev aflyst pga manglende tilmeldinger. 
Claus vil gerne have en adfærdsanalyse og en plan i samarbejde med  
foreningerne om, hvordan stedet skal udvikles i fremtiden. Planan skal være klar 
inden sommerferien. 
Der indkaldes til første møde onsdag d. 17. maj kl. 17.30. 
 
Hvis foreningerne allerede nu, har ideer til hvilke aktiviteter der kunne indtænkes 
i anlægget, må i gerne sende det til Marianne majn@rudersdal.dk, således vi på 
forhånd kan lave et oplæg til idekatalog. 
 
Det er aftalt at Steen fremskaffer kort over bygningen og et googlekort over 
området, som kan hentes på kontoret. 
 
Det er aftalt at Peter Forsberg fra IDAN holder et oplæg om fremtidens 
idrætsanlæg på mødet. 
 

f. Orientering fra halinspektør Steen Andersen 
Der kommer snarligt nye chips til bommen, Steen skriver ud til foreningerne når 
de kan skiftes. 

 
g. Orientering fra Halinspektør for svømmehallerne, Daniel Høyer. 
 Betalingsautomater i svømmehallerne 

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 1. marts 2017 indstillingen fra KFU om 
etablering af betalingsautomater i svømmehallerne. 
Adgangs- og betalingssystemerne i henholdsvis Birkerød og Rundforbi 
svømmehaller er af ældre dato, og står over for en gennemgribende 
renovering.  

mailto:majn@rudersdal.dk
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Systemerne er utidssvarende, slidte og ustabile. De har i en længere periode 
haft ugentlige nedbrud med en hel del serviceomkostninger til følge. 
Endvidere er der ikke de senere år købt servicepakker med nye opdateringer, 
hvorfor der p.t. mangler 22 opdateringer. 
  
I forlængelse heraf er det Kulturområdets vurdering, at systemerne bør 
udskiftes til et nyt tidssvarende og fælles system for begge svømmehaller. 
Der er et behov for et stabilt betalingsanlæg med høj drift sikkerhed således, 
at kommunens krav til økonomiske forretningsgange kan opfyldes. 
  
Der planlægges med opsætning af et komplet digitalt adgangskontrolsystem, 
som kan kombineres med et billet- og administrationssystem, der kan matche 
samfundsudviklingen i forhold til betalingssystemer og det pengeløse 
samfund. 
 
Det forventes at systemet kan ibrugtages 1. august 2017. 

 
 Orientering om evt. sommerrenovering i Birkerød Svømmehal 

Rundforbi svømmehal holder åbent over sommeren, da Birkerød Svømmehal 
skal renoveres og holder lukket i uge 26-32. 

 Kommende aktiviteter 
Daniel orienterer om de kommende aktiviteter vil indeholde, målrettet 
aktiviteter og events, aktiviteter målrettet grupper og aktiviteter på tværs.   

 
 Evt. 
 
 

h. Orientering – siden sidst   
v/ Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen 
Mona Madsen orienterede om: 

- KFU har godkendt en samarbejdsaftale omkring elitestøtte.  
- Den planlagte Triatlonrute bliver ikke gennemført. 

i. Orientering fra foreningerne. 
 

Rudersdal Badminton afholder klubmesterskaber i weekenden. De er glade for 
den gode service, men vil opfordre ledelse til at gøre Café området lidt mere 
hyggeligt. 
 
Medarbejderrepræsentant Kenneth Ulrich, opfordrer foreningerne til at informere 
deres medlemmer om, at pladsen foran bommen IKKE må bruges til parkering 
og afsætning. 
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SNIK atletik opfordrer ledelsen til at gøre noget ved problematikken, inden der 
sker noget alvorligt. 
 
 
Søllerød Svømmeklub giver udtryk for de har et godt samarbejde med 
personalet. 
SNIK Håndbold og Idrætsskole oplyser, at de har 20 års jubilæum iår. Børnene 
primært 1. og 2. klassetrin tilbydes forskellige idrætsgrene. Søllerød Golddiggers 
vil gerne idgå et samarbejde og tilbyder deres aktiviteter til denne aldersgruppe. 
 
BSV af 2016 oplyser, at de pt. er 852 medlemmer, og oplever en stor tilvækst på 
specielt pigeholdene.  
 
SNIK Atletik oplyser at de har en stille og rolig tilgang af medlemmer. Der 
afholdes ” Gjensidige - Den grønne halvmaraton” for 38’ gang d. 30. april. 
SNIK afholder 100 års jubilæum d. 26. juni, hvor flere klubber har givet tilsagn 
om at deltage. 
 
SNIK Gymnastik oplyser at de har en medlemsfremgang og har ca. 600 
medlemmer. D. 29. april afholder opvisning og gymnastikafslutning. Foreningen 
har deltaget i Åben skolesamarbejdet med forskellige aktiviteter. 
 
Vedbæk Sportsdykkerklub giver udtryk de er glade for at være i hallen og slutter 
aktiviteter i juni. 
 
Søllerød Gold Diggers oplyser at U19 holdet er blevet Dansk Mester. SGD giver 
udtryk for, det er fustererende, at der ikke kan komme klarhed over, om de kan 
spille kampe på Rundforbi Idrætsanlæg efter sommerferien. 
SGD har indgået et samarbejde med flatfootball og har fokus på at få et pigehold 
igang. Klubben har pt. 200 aktive medlemmer. 
 
Søllerød Seniorsport oplyser, de er glade for den service der er på anlægget og 
der er fremgang i klubben. Pt er de 220 medlemmer og har oprettet 2 nye hold. 

 

j. Eventuelt 
Der afholdes HOP og Rock d. 1/6, kontakt Bo Eriksen boe@rudersdal.dk såfremt 
foreningen har interesse i at deltage. 

mailto:boe@rudersdal.dk

	Dagsorden
	a. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
	b. Godkendelse af referat fra den 6. december 2016. http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17164
	c. Godkendt
	i. Orientering fra foreningerne.
	j. Eventuelt

