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Dagsorden/ referat 
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Rudegård Idrætsanlæg 

Mødedato 5. januar 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. Kort orientering - status om Atletikstadion projektet / ved Jesper 

Therkildsen  

4. Undersøgelse af muligheder og rammer for en flytning af Holte 

Ungecenter til Rudegård Idrætsanlæg / UIR orientere.                

Punktet omhandler den igangværende undersøgelse af muligheder, 

behov og rammer for en flytning af Holte Ungecenter til den hvide 

bygning på Rudegård Idrætsanlæg. Bilag til dette punkt er udsendt og 

der ønskes en udtagelse fra Brugerrådet om sagen. 

5. Indendørs faciliteter, vægtrum, skabsplads mm.  

6. Info fra halinspektør Steen  

7. Info fra foreninger 

8. Info fra Sports Cafeen  

9. Eventuel 

10. OBS der serveres en sandwich ved mødet  
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Deltagere på mødet: 

   Birgit Hoe Knudsen, Kulturchef  

   Jens Eichhorst, ansat på Rudegård 

   Carsten Loesch, Badminton 

   Iben Maag, Orientering 

   Johan S Krus, Fodbold FC Holte 

   Karen Bonnesen, Volleyball 

   Klaus Lorenzen, Håndbold 

   Lars Engelberth, Rudersdal Idrætsråd 

   Søren Arildsbo, Ski 

   Søren Bidstrup, Atletik 

   Tine Raabjerg, fodbold FC Holte 

   Uffe Degn, Holte MTB klub 

   Jesper Terkildsen, Udviklingskonsulent 

   Lasse Philipsen, UIR 

   Gitte Næsbøl Magnus, UIR 

   Steen Andersen, Rudegård  

    

 

 

 

1. Velkomst ved Steen 

Steen bød velkommen 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt  
       

3. Orientering om projekt ”Udvikling og renovering af atletikfaciliteter på 
Rudegård Idrætsanlæg” 
Ud fra tegning gennemgik Jesper hvad der er besluttet politisk – givet midler til. 
Det gælder renovering af løbebane – udbedring af lunker – revner, ny topmaling 
og opstrengning. Renovering af tilløbsfelter, tilbygning til dommerhus, stativ til 
højdespring – ny madras, stativ til stangspring – ny madras, aluminiumskasser 
for overdækning af både højde og stangsprings måtter, nyt kastebur til diskos og 
hammerkast. Der bliver tilløbsfelt til stangspring fra den ene ende, i den anden 
ende vil der blive et aktivitets område. Hvad dette område skal indeholde er ikke 
bestemt, så alle er velkommen at komme med ideer.   
Lys på løbebanen – stien, træningsredskaber – bænke borde mm og overdækket 
lockerskabe vil være på budgetforslag i de kommende år.   

Brugerrådet udtrykte tilfredshed med projektet og glæder sig til det kommer i 

gang. 

Når projektet – tidsplanen er fastlagt, tager vi en snak om aflysninger – kampe – 

           arrangementer på 11 mandsbanen og atletikstadion.  

 Tak til Jesper for orienteringen   
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4. Undersøgelse af muligheder og rammer for en flytning af Holte Ungecenter 
til Rudegård Idrætsanlæg.              

      Ud fra det vedlagte, om analyse af og forslag til flytning af Holte Ungecenter til 
      Rudegaard Idrætscenter, orienterede Gitte fra UIR om projektet. Projektet skal 
      senere politisk behandles. Dette forventes at ske i februar/marts måneder. 
      Der har været udsendt et spørgeskema til alle foreninger – deres medlemmer.  
      Tilbagemeldingen har overordnet været positiv.   
      Der har været bekymring for at UIR vil lægge beslag på tider i haller, boldbaner  
      og atletikanlæg mm, UIR kan berette at det ikke er intentionen at være 
      konkurrent, men ønsker at gøre brug af faciliteterne i samarbejde med  
      foreningerne. 
 Nogle foreninger er bange for at deres identitet – ståsted vil blive svækket ved  
      ikke at have deres ”egne” små klubrum.  

Der var en god dialog på mødet, med rigtig mange spørgsmål både til Gitte og til 
Birgit.          
Brugerrådet skal i denne omgang komme med en udtagelse om den fysiske 
indretning i projektet. 
Brugerrådet kan komme med en samlet udtalelse eller foreningsvis. 
De foreninger der har deres klubforhold i annekset, og som har ønsker til en 
anden indretning end den fremlagte multianneks ide, kan komme med forslag til 
alternative indretninger i udtalelsen. 
Brugerrådet skulle egentlig være kommet med en udtalelse på selve mødet, men 
grundet evt. ønsker om ændringer i annekset blev det aftalt, at foreningernes 
udtalelser sendes til UIR – Lasse Philipsen LAPH@rudersdal.dk senest den 16. 
januar.  
Tak til Gitte for den gode orientering – svar på de mange spørgsmål på mødet. 
 

5. Indendørs faciliteter, vægtrum, skabsplads mm.  

Det drejer sig mest om vægtrummet – skabsplads i hal 2. Vi vil i den nærmeste 

fremtid ”kikke” på forholdene og se hvad der kan gøres. 
 

     6..   Info fra halinspektør Steen Andersen 

 Steen orienterede om at al booking af lokaler skal foregå via Booking i  
          Rudersdal.  
 

     7. Info fra foreninger 

 FC Holte: Står godt til, er lidt bekymret hvis renoveringen af Atletikstadion 

           medfører at vi ikke kan afholde vores fodboldskole i uge 26 som normalt. 

 Volley: Godt i gang med turneringen, mange Kids – ungdomsspillere, bare i Holte  

           er der 80 u 12 spillere. Har PT 2 spillere på U landshold. Ligaholdet damer har 

           spillet pokalfinale mod Brøndby, flot kamp, dog med nederlag på 3 - 2   

 Håndbold: Har haft et godt efterår, efter nytår er holdene delt op i nye rækker. 

 Har nu hold under Rudersdal Håndbold fra U 14 og opefter. 

mailto:LAPH@rudersdal.dk
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 SKI: Afholder mange skiture, se hjemmesiden, alle er velkomne til at tilmelde sig.  

           Rudersdal Idrætsråd: Flere nye tiltag, er kommet på Facebook, ved at lave nye 

           retningslinjer for fejring af alle mestre – finde emner til initiativprisen. Der  

           afholdes kursus i sociale medier i BIC, opfordre til at tilmelde sig.     

           SSS: Vi har fordoblet medlemstallet i de sidste år, så PT har vi ca. 200 

           medlemmer. Vi har mange hold, boldspil, gymnastik, badminton, bordtennis, 

           svømning, kortspil ja sågar syning. Tager også på udflugter.   

           Orientering: Fuld gang i træningen, afholder 10 Molbo Løb fordelt i Kommunen. 

           Badminton: Vores medlemsskare er bredt fordelt, vi har afholdt ”kamp” mellem  

           vore yngste medlem, 6 år, og vores ældste, 93 år. Vore ungdomsarbejde  i  

           gennem mange år er begyndt og bære frugt, mange af vores egne ungdoms 

           spillere begynder at kunne gøre sig gældende på vores bedste seniorhold. 

           Ved sjællandsmesterskaberne for ungdom, i december, fik klubben 13 medaljer. 

           Holte MTB: Vi er udelukkende udendørs i alt slags vejr, vi er 110 medlemmer  

           under 18 år, var dominerende ved de danske mesterskaber. Har stor udfordring 

           med at skaffe trænere.    

 

   8.    Info fra Sports Cafeen:  

          Intet nyt, alt vel 

          

 

    9.   Eventuel: 

          Intet 

 

 

         
 
 
    

 
  
       

 

 


