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Referat 
 

 

Emne/udvalg Ekstraordinært brugerrådsmøde om indretning af 

mødelokale/foreningslokale.  

 

Mødested Rudegaard Idrætsanlæg, Mødelokale2 i hal2. 

Mødedato Tirsdag d. 15. maj 2018 

Mødetidspunkt Kl. 17:00 – 19:00 

 

Medlemmer 















































 

 

 

FC Holte, Tine Raabjerg og Jens Toke 

FOF Rudersdal 

HI Atletik,  

HI Badminton, Carsten Loesch 

HI Gymnastik 

HI Hovedforeningen,  

HI Håndbold, Brian Steffensen  

HI Ski 

HI Volleyball, Karen Bonnesen 

Holte MBT klub 

Holte Husmoder Badmintonklub 

Holte Star,  

Høsterkøb 2000 

Rudersdal Idrætsråd, 

Rudersdal Boldklub 

Søllerød Orienteringsklub, Iben Maag 

Skodsborg FIF 

Søllerød Petanque Klub, Peer Vindeløv 

Søllerød Senior Sport, Henning Andersen 

Vet 92 Fodbold 

Komunalbestyrelses medlem, Per Carøe 

Idrætsinspektør, Claus Madsen  

Halinspektør Steen Andersen 

Ansat på Rudegaard, Michael Berggren   

 

 

Referent 



 

 

 





Julie Lykke Schmidt Larsen 
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1. Indretning af mødelokale. 

Claus starter mødet med at orientere om projektet og planen.  

 

Der er bestilt nyt køkken, klargøring af lokalet til dette er igangsat og køkkenet vil blive sat op 

snarligt.  

 

Vi skal beslutte os for indretning af lokalet og nye møbler. Derfor har vi haft et miniudbud, 3 

leverandører har været inviteret til at give et bud og vi har efterfølgende modtaget 2 bud.  

 

Iben spørger til hvorvidt det er en midlertidig eller fast løsning der bliver lavet nu. Claus svarer at 

det er en fast løsning.  

 

Vi skal kigge på de 2 bud og snakke om ønsker og kommentarer til indretning, møbler, 

udsmykning og lign. Dette vil blive taget videre til styregruppen som træffer de endelige 

beslutninger omkring indretningen af rummet.  

 

Det er meningen at vi vil skabe et mere sporty og indbyddende rum, der i kombination med 

underetagen skal kunne skabe større fleksibilitet og tilgængelighed.  

 

Claus præsensentere de to bud, og ber om kommentarer på disse. 

 

Carsten vil gerne have fokus på brugen af lokalet, hvad skal det kunne bruges til? Hvad er 

behovet? Det skal kunne rumme større arrangementer og samlinger for op til 70 personer, hertil 

skal lokalet kunne gøres ensartet, høje borde og stole skal kunne skiftes ud med flere lave stole 

og borde. Det skal både kunne benyttes til forsamlinger, fester, møder, klub/foreningslokale, 

foredrag og overnatning.  

Overnatninger kan eventuelt gøres i andet lokale, men så skal der findes et alternativt sted.  

  

Claus vil gerne at vi ser anlægget som en helhed, hvor tilgængelighed hænger sammen med 

ansvar.  

 

Karen er enig med Carsten i behovene for lokalet. Lamper skal ikke hænge ned i rummet, da 

det kan være en udfordring ved f.eks. foredrag. Kan være en mulighed i køkkenområdet hvor 

det kan skabe en hyggelig stemning, i resten af lokalet er der behov for et frit udsyn. Der skal 

kunne være mange mennesker, wifi, lyd og udstyr skal være iorden. Der ønskes rullegardiner til 

alle vinduer og køkken service nok. 

 

Claus nævner at der vil blive købt service i den mængde som foreningerne angiver der er 

behove for – 70 til 80 er udmeldingen.  

Derudover kommer der køleskab, opvaskemaskine, mikroovn, elkeddel og kaffebrygger.  
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Rummet er fælles så der er ingen aflåste skabe. Der kan alternativt sættes nogle små skabe 

(lockers) i gangarealet udenfor lokalet, til de foreninger der kan have brug for eget lille skab.  

 

Det bliver diskutteret om det kunne være en mulighed med fleksible lamper, der kan hænge 

nede men også oppe.  

 

Carsten nævner at de fleksible løsninger ikke må være for kompliceret, når der er så mange 

forskellige brugere af lokalet.  

Lampeter i køkkenet og/eller lys i loftet gerne med mulighed for lysdæmpning og tænd og sluk i 

forskellige områder.  

 

Iben, Karen, Jens og Brian synes alle bedst om det 1.bud – det er der gennerelt enighed om i 

brugerrådet. Brian ville gerne bytte sofaløsningen om i de 2 bud.  

 

Iben spørger indtil hvorvidt det ved åben booking og tilgængelighed kan undgås at små 

bookinger spærre før de større arrangementer.  

 

Claus anbefaler at de større arrangementer planlægges i god tid og derfor også bookes tidligt. 

Man kan vente med at åbne for booking til de store planlagte ting er lagt ind. Hvis der opleves 

problemer omkring bookinger, kan der altid opstilles regler som f.eks. ingen sæson bookinger.  

 

Carsten ser helst at man venter og ser om dette bliver et problem, så kan man altid opstille 

regler efterfølgende.  

 

Jens ser gerne at der kommer flere farver i lokalet, dertil også at bud 1 med de farverige stole, 

vil være en god måde at skabe liv i rummet.  

 

Hvidt træværk er der gennerel god stemning for, så der bliver lysere i rummet. 

Der kunne eventuelt farves en enkelt væg i en kontrast farve.  

 

Karen medgiver at de volley plakatter og vimpler der på nuværende tidspunkt hænger i lokalet 

godt kan tages ned. Der kan eventuelt være et ønske om at nogle få bliver hængende.  

 

Per foreslår at en fotograf tager et billede til plakat fra hver forening/klub, til udsmykning af 

væggene.  

Hvis alle i forvejen har et godt billede, må man gerne sende dette til Steen, så kunne det være 

en mulighed at bruge som start.  

 

Køkkenet, gulve, malling osv. skal stå færdigt inden 1/6.  

 

I forhold til indretningen/mødbler er der 6 ugers levering fra bestillingsdagen – så når der er 

truffet en beslutning om indretningen, går der efterfølgende 6 uger.  
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På det ene bud er der opstillet modulvægge i lokalet, som giver mulighed for opdling af rummet. 

Iben og Carsten mener ikke at lokalet er så stort at der er behov for dette.  

 

Det nævnes igen at det er vigtigt at der kommer projekter, lyd og lign. udstyr i lokalet.  

 

Iben spørger ind til hvem der kan booke lokalet, og om det skal kunne lejes ud til private. Claus 

fastslår at det kun er til foreningsbrug.  

 

Per spørger ind til garderobe løsning. Claus fortæller at der i buddende er lavet en løsning med 

garderobe stativer på den ene væg.  

 

Carsten spørger til muligheden for en cooker-vandhane i køkkenet. Køkkenet er allerede bestilt, 

men muligheden vil blive undersøgt.  

 

Brugerrådet indstiller at man vælger bud 1, og tager ovenstående kommentarer med, ved 

viderer beslutning af maling, lamper, udstyr og lignende.  

 

 

2. Eventuelt. 

Claus meddeler at der er brugerrådsmøde d. 15. august kl. 17:00 – 19:00, hvor der skal gives 

kommentarer til budget.  

Punkt omkring lokalets brug og indretning vil også komme på ved dette og fremtidige møder.   

 

Per spørger indtil hvovidt der bliver holdt fællesarrangementer på tværs af klubberne. Kendskab 

til hinanden imellem foreningerne, kan give et bedre samarbejde og sammenhold.  

Der er et øndke om at der afholdes et ”åbnet hus”-arrangement når lokalet er færdigt, dette 

aftales at planlægges til d. 15. august inden brugerrådsmødet.   

 

Steen afslutter mødet med nogle informationer:  

 

Sidste træningsdag er d. 29. juni – uge 26. og der er opstart igen i uge 31 og 32, hvor der kun 

vil være åbent om aftenen, da der stadiog foregår sommerferieaktiviteter i dagstimerne. Fra de. 

13. august uge 33 er der igen normalt åbent. Der er lukket i uge 27, 28, 29 og 30 bortset fra 

planlagte fodboldskole.  

 

Tine spørger til brug af grillen ved de i sommeren planlagte aktiviteter/arrangementer i det 

gamle lokale, som nu er flyttet hertil. Steen forestiller sig at grillen vil blive stillet nedenfor 

nødudgangen/nødtrapåpen.  

  


