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Dagsorden/  
 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Rudegård Idrætsanlæg 

Mødedato 5. april 2018 

Mødetidspunkt Kl. 18.00 – 20.00 

Bemærkninger Mødet foregår i møderum 1 i hal 1 

Vedlagt  

Referent Julie Lykke Schmidt Larsen 

 

 

       

Dagsorden 

    

1. Velkomst ved Steen. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Præsentation af deltagere 

4. Udtalelse fra brugerrådet vedrørende  procedure - 

fordelingsplan for indendørssæsonen  2018 - 19 
5. Status på UIR flytning til Rudegård. 

                       6.  Orientering fra Idrætsinspektøren    

Status på det nye booking- og afmeldingssystem.  

Virksomhedsplan 2018  

Renovering af saunaer i hal 1 

Nyt gulv i hal 2 (hvilken type gulv?) 

                                      . 

7. Info fra halinspektør Steen Andersen 

8. Info fra Kommunalbestyrelsesmedlem Per Carøe 

9. Info fra foreninger 

10. Info fra Sports Cafeen 

11. Eventuel 
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   Til stede: 

 

Birgit Hoe Knudsen, Kulturchef  

   Camilla Barner-Christensen kommunalbestyrelsen 

   Claus Madsen idrætsinspektør 

   Jens Eichhorst, ansat på Rudegård 

   Carsten Loesch, Badminton 

   Bjarne Sjælland Søllerød Senior Sport 

   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 

   Steen Andersen, Rudegård  

    

 

 

 

1. Velkomst ved Steen 

Steen bød velkommen 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt, med den ændring at punkt 4 og punktet fra HI flyttes til 

punkt 3.     
       

3. Status på UIR flytning til Rudegård. 
Birgit orienterede om, at det nu er endeligt besluttet, at UIR flytter til Rudegård 
Idrætsanlæg. Der vil blive nedsat nogle ad hoc udvalg med udvalgte personer, 
deriblandt også repræsenter fra foreningerne, som vil være med i proceduren 
omkring flytningen af UIR til Rudegård. Birgit fortalte også at HI s udtalelses brev  
med deres bekymringer – udfordringer er taget med i projekt arbejdet.     

 

 Gitte fra UIR gennemgik udtalelsesbrevet fra HI punkt for punkt. 

 

Annekset vil efter ombygning - indretning udelukkende være til brug for 

foreningerne.  

Der vil blive oprettet depotplads, anlagt på anlægget. 

Øvrige lokaler i den ”hvide bygning” er primært til fælles brug og alle aftaler – 

bookninger af disse lokaler skal gå gennem UIR 
UIR kan berette at det ikke er intentionen at være konkurrent, men ønsker at 
gøre brug af faciliteterne i samarbejde med foreningerne. 
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UIR vil på ingen måde lave om på vægtrummet (Hal 1) da det åbenbart fungere 

godt for dem som benytter rummet. 

UIR og deres brugere skal selvfølgelig overholde de regler der gælder på 

Rudegård (ryge – alkohol politik mm.) 

Renoveringen sker naturligvis i overensstemmelse med at bygningen er 

bevaringsværdig. 

Mødelokale 2 bliver sat i stand og et lille køkken bliver etableret. Så kan en del af 

arrangementerne som før var i forsamlingslokalet foregå her. Lokalet kan som 

før, også bruges som mødelokale. 

Køkkenet i den hvide bygning kan lånes gratis, og skal bookes via UIR.  

Som sagt før bliver der køkkenfaciliteter i møderum 2, om der er plads i 

møderum 1 tages op senere.  

Vedrørende kaffe/kakao automater må dette tages op med Steen.  

Derefter var der en bred snak omkring bordet. 

Camilla orienterede endvidere om at HI s udtalelse vedrørende UIR flytning til 

Rudegård virkelig er blevet taget seriøst af kommunalbestyrelsen. 

 

4. Udtalelse fra brugerrådet vedrørende fordelingsplan for indendørssæsonen 

og kunstbanerne (vinter) 2017 - 18  

Brugerrådet på Rudegård tager fordelingsplanen til efterretning, med 

nedenstående udmelding.  

Flere foreninger har oplevet at det er meget besværligt at sæsonbooke i det nye 

system. 

Foreningerne udmelder at de ikke søger alt hvad de har brug for, men efter hvad 

man har haft i tidligere sæsoner, da man ved der ikke er tider nok til alle ønsker. 

Altså ikke det reelle behov for tider.  

FC Holte mener ikke reglerne for ansøgning er overholdt, da ansøgning om 

Futsal tider bare er blevet slettet fra liste. 

Claus kan godt se at vi har en udfordring - problem med Futsal tider i hallerne.   

Foreningerne mener at regelsættet for ansøgninger bør tages op igen – 

revideres, især eliteregel – hvor mange der skal være på banen ad gangen. 

Foreningerne stiller sig gerne til rådighed ved eventuel revidering.    

Claus oplyser at ansøgningerne kommer med på næste FOU møde den 23. maj, 

herefter bliver planerne sendt ud til foreningerne. 

 
5. Status om projektet ”Udvikling og renovering af atletikfaciliteter på 

Rudegård Idrætsanlæg” 
Claus orienterede om at atletikprojektet er inde i den sidste fase inden projektet 
kan komme i udbud. Efterfølgende har projektet været i udbud.  
Renoveringen - projektet går i gang i uge 27.    
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6. Orientering fra Idrætsinspektøren 

Virksomhedsplan 2017 er nu godkendt og ligger på hjemmesiden. 

Der har været store problemer med indarbejdelse af det ”nye” bookingsystem, 

som også medfører at det nye afmeldesystem, først bliver indført når det nye 

system kører optimalt. 

Claus orienterede om at der arbejdes på en ny organisationsplan på 

idrætsområdet som skal træde i kraft den 1. august 2017. 

 
 

     7.   Info fra halinspektør Steen Andersen 

HOP – ROCK foregår den 1.juni her på Rudegård. Hvis foreninger ikke allerede 

har tilmeldt sig denne herlige dag, kan det gøres ved henvendelse til Bo Eriksen. 

Sommerferie: sidste dag for træning er søndag den 25. juni. Der er 

sommerferieaktiviteter i uge 26 i hallerne. I uge 31 er der sommerferieaktiviteter i 

hallerne til kl. 15.00, men fra kl. 15.00 er hallerne åbne for almindelig træning 

ifølge sæsonfordelingen.  

Som sagt tidligere er der opstart på atletikprojektet i uge 27, hvis alt går godt 

skulle det være færdigt til uge 35.  

 

8. Info fra Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Barner-Christensen 

Camilla ville endnu en gang gerne pointere at HI s udtalelse vedrørende UIR 

flytning til Rudegård virkelig er blevet taget alvorligt af kommunalbestyrelsen. 

HI mener ikke at forvaltningen har været upolitisk i denne sag. Camilla kunne kun 

beklage hvis HI har denne mening. 

 

 

9. Info fra foreninger 

FC Holte: På ekstraordinær generalforsamling vil der blive taget stilling til 

eventuel samarbejde mellem FC Holte og BSV på seniorsiden (FC Rudersdal) 

Ungdom til og med U 16 her på Rudegård, fra U 17 på Vedbæk. 

Har afholdt Futsal stævne i BIC. Fodboldskole i uge 26. 

Volley: Travl sæson U 14 hold med til DM, U 18 bronze ved DM. 

Ligadamer er blevet DM vindere, slog Brøndby i to kampe 

Har afholdt EM kvalifikation for U 16 piger. 

Ski: ”sne sæson afsluttet”. Afholder igen DM i Rulleski den 10. september på 

Hørsholm kongevej, ca. 175 løbere, Løbet er også kvalifikation til Vasaløbet. 

Holte Star: Har tilmeldt 3 hold til turneringen. Tur til Polen. Holder 50 års fest den 

2. september 

Badminton: 1 holdet forbliver i 2. division, har Pt 5 senior hold. På ungdomssiden 

går det rigtig godt, har mange i de bedste rækker. Har været på tur til Ikast med 

80 deltagere som var rekord fra en forening. Har vundet DM for veteraner for 

tredje år i træk. 

Carsten har vundet All England i veteranklassen. GODT GÅET 
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Rudersdal Idrætsråd: Hvert år uddeler Rudersdal Kommune Talentprisen til en   

Rudersdalborger, der er under 18 år, og som har udvist exceptionelt højt 

præstationsniveau indenfor enten idræt, science, kunst og kultur eller andre felter 

Prisen uddeles  ved Festen for frivilligheden I oktober og vinderen af talentprisen 

modtager et mindre kontant beløb. Kom med jeres bud på hvem talentprisen skal 

gå til. 

Årets idrætsleder er blevet Søren Bistrup fra Holte Atletik. 

Gratis deltagelse i idrætskurser i Region Hovedstaden, se Idrætsrådet 

kursuskalender. 

Søllerød Senior Sport: Har det fint med holdtider på Rudegård og Rundforbi. 

Bliver flere og flere medlemmer PT 210 medlemmer 

Håndbold: sæson slut med kampe, På ungdomssider er det gået rigtig godt. 

Håndboldskolen i uge 31 er allerede udsolgt.  

Rudersdal Cup afvikles den 22 – 24. september med ca. 100 klubber – 1000 

deltagere. Håndbold får besøg af 70 udenlandske gæster, fra Schweiz i uge 42 

 

   10.  Info fra Sports Cafeen:  

          Intet nyt, alt vel, går godt 

          

 

    11. Eventuel: 

          Søren, glad for at komme her på Rudegård – Holtehallerne. 

          Klaus, skilt til cykelsti ved indgang i krydset Kongevej – Hørsholm Kongevej 

           

           

  

 

 

         
 
 
    

 
  
       

 

 


