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Dagsorden 
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Rudegaard Idrætsanlæg, Mødelokale2 i hal2. 

Mødedato Onsdag d.15. august 2018 

Mødetidspunkt Kl. 17:00 – 20:00 

Bemærkninger Der vil blive serveret en let forplejning til mødet 

Medlemmer 



















































 

 

 

FC Holte, Peter Skovfoged 

FOF Rudersdal 

HI Atletik,  

HI Badminton, Carsten  

HI Gymnastik 

HI Hovedforeningen, Klaus Lorentzen 

HI Håndbold, Klaus Lorentzen 

HI Ski 

HI Volleyball, Karen Bonnesen 

Holte MBT klub 

Holte Husmoder Badmintonklub 

Holte Star, Thomas Skov 

Høsterkøb 2000 

Rudersdal Idrætsråd, 

Rudersdal Boldklub 

Søllerød Orienteringsklub, Iben Maag 

Skodsborg FIF 

Søllerød Petanque Klub,  

Søllerød Senior Sport,  

Vet 92 Fodbold 

Kommunalbestyrelses medlem, Per Carøe 

Idrætsinspektør, Claus Madsen  

Halinspektør Steen Andersen 

Ansat på Rudegaard, Jens Eichhorst   

UIR, Lasse Phillipsen og Rasmus Stange   

 

Referent Julie Lykke Schmidt Larsen 
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1. Velkomst ved Steen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Der er tilføjet et ekstra punkt mellem punkt 4 og 5 – UIR: status på renovering, v. 

Lasse.  

 
3. Godkendelse af referat fra 5. april, vedhæftet som bilag.  

På forespørgsel fra Per Carøe, er der ændret lidt i formuleringen af hans udtaleler 

under punk 13.   

 

4. Orientering om status på afbookingmodulet v/ Henrik Skovgaard 

Henrik orienterer om at vi er i gang med de sidste test, der er kommet en fejl i sms-

delen efter en opdatering i systemet, som nu er ved at blive rettet. Vi forventer at 

kunne påbegynde pilotfase på Birkerød Idrætscenter og Rudegaard i midten af 

september. Pilotprojekt kommer til at køre året ud, derefter skal det evalueres og vi 

forventer herefter at kunne brede det ud på andre anlæg også.  

 

Foreninger vil blive inviteret til en workshop inden vi starter, hvor der undervises i 

hvordan modulet virker.  

 

Peter spørger ind til motivationen for at af booke, er der et belønningssystem, ellers 

hvorfor skal foreningerne så af booke. Tidligere har der været tale om et straf-

system, hvis man ikke møder op 3 gange – mister man tiden.    

Karen spørger ind til af booking af dele af hallen, dette arbejdes der også på at 

kunne, hvor det er nødvendigt.  
 

5. UIR, status på ombygning  

Den hvide bygning er tømt og nedrivningen er startet, dette forløber som planlagt.  

Sideløbende med nedrivningen er detaljeret projektering sat i gang, og udbud er 

offentliggjort. Torsdag kom der tilbud fra leverandører, som skal vurderes og der skal 

findes en entreprenør. Herefter igangsættes byggeri af foreningshus og 

istandsættelse af den hvide bygning.  
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Den hvide bygning forventes færdig i slutningen af december og foreningshuset i 

starten af marts.  

Steen får snarest de opdaterede tegninger af de færdige bygninger, som bliver 

tilgængelige her på anlægget.    

Lasse indkalder snart til indretningsmøde af det nye foreningslokale.  

 

Rasmus Stange er med, han er den daglige leder af UIR i Holte, og vil fremover 

kommer med til brugerrådsmøderne.   

 

6. Brugerrådets udtalelse til budget 19/22 – bilag eftersendes  

 

Bilag A: Direktionens overvejelser om budgetreguleringer 

Dette notat er meget vigtigt i processen med udtalelserne til budgetforslaget. Det forklarer hvordan 

budgetsituationen forventes løst. 

 

Det endelige tilpasningskrav er: 

 

 

Det skal understreges, at når der under Effektivisering står 10 mio.kr. i 2019 og i årene efter, så er 

målet nået, når der er fundet 10 mio. i 2019. Der skal ikke findes nye 10 mio. hvert år.  

For så vidt angår Struktur, skal der findes 10. mio.kr. i 2020, 15 mio. i 2021 og 5 mio. i 2022. KFU’s 

andel er beskrevet i notatet. 

 

Budgetforslag 2019 

Budgetforslaget for 2019 udsendes kun i reduceret form for KFU’s dele heraf af hensyn til filens 

størrelse (datamængden).  

Hvis man ønsker at se budgetforslaget i fuldt omfang findes det på kommunens hjemmeside her: 

https://www.rudersdal.dk/budget 

 

Sagen fremlægges med henblik på en samlet udtalelse fra brugerrådene, der kan indgå i 

Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget.  

 

 

Claus orienterer om arbejdsprocessen ved budgettet og hovedpunkterne i budgetforslaget.  

https://www.rudersdal.dk/budget
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Omkring effektivisering kan man selvfølgeligt forvente serviceforringelser. Dette er den direkte 

konsekvens. Hvordan og hvor meget vii den næste proces vise. 

 

Brugerrådets høringssvar:  

Brugerrådet tager budgettet til efterretning med bekymring omkring manglende 

vedligeholdelse af bygninger, service forringelser og nedskæring i personale i 

fremtiden.  

 

7. Status på foreningslokale i mødelokale 2. i hal2 

Forventes færdig og nymøbleret om 2-3 uger.  

Claus opfodrer til at klubberne kommer med de ønsker der måtte være i forhold til 

brug af lokalet udenfor almindelige åbningstider, og at vi har en løbende dialog og et 

løbende samarbejde om hvordan vi bedst muligt bruger lokalet.  

 

Claus fortæller supplerende at der vil blive startet et digitaliseringsprojekt her, 

elektroniske døre, infoskærme og booking ved dørene, som skal gøre anlægget 

mere og nemmere tilgængeligt.  

 

8. Orientering fra idrætschef Claus Madsen  

a) Status på udskiftning af kunstgræs 

Kunstgræsbanerne har været i udbud, vi har lagt et højt niveau/krav for banens 

kvalitet – Polytan har vundet udbuddet. Der er udsendt tidsplan for projektet, til 

brugerrådet.  

 

b) Status renovering af baderum 

Der er planer om renovering af baderum både på Rudegaard og i Birkerød.  

I Birkerød er det udsat på grund af ændring i projektet. Projektet videreføres 

efter budgetforhandling  

På Rudegaard er det baderummene i underetagen i hal1 der skal renoveres, 

planen er at integrere saunaerne i omklædningsrummene. Dette sker efter 

1.november  

 

c) Videre proces med nyt gulv hal 2 2019  

Vi skal snart i gang med udbudsfase.  
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Brugerrådet er blevet præsenteret for forslag om at ligge PU-gulv, men er 

enige om at de foretrækker trægulv.  

Claus vil fortsat undersøge PU-gulv og tage mere materiale med, blandt 

andet udtalelser fra forbundene til næste brugerrådsmøde.  

Der er mindre vedligeholdelse forbundet med PU-gulve og de skulle have 

samme sportsmæssige-funktion.  

 

d) Orientering omkring tildeling kunstgræs 2018/2019 

Der er lavet nye retningslinjer for fordelingen af kunstgræs, de blev godkendt i 

oplysningsudvalget mandag d. 20.08.18, det har været en god proces.  
 

9. Orientering fra halinspektør Steen Andersen  

Steen har et ønske om at alle klubber vil sende træningstider, samt 

kontaktoplysninger til trænere, det er rart for personalet at have.  

 

10. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Per Carøe 

Per deltog i går i ”brainstorm” møde om Dronningegård skolen, det var et godt 

møde.  

 

11. Orientering fra foreninger 

Carsten: 

Badmintonklubbens sæson er startet op, og der som altid travlt i opstarten. Der er 5 

niveauer i deres ungdomsafdeling, og fyldt op på alle hold. Der er lukket for tilgang.   

Karen: 

Volleyball klubbens sæson er også startet op, og travlt i opstarten. Der fyldt godt op 

på alle hold, de har mange nye medlemmer som også kommer længere væk fra, 

blandt andet København.  

Der eafholdes landskamp i Holtehallen på lørdag.    

Iben:  

Søllerøds orienteringsklub har år været med til at afholde 

veteranverdensmesterskabet, det ar været spændende men et meget stort arbejde.  
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Klaus:  

Håndboldklubben har også travlt, særligt med planlægning af rudersdalcup. 21. - 23. 

sep.  

 

Steen supplerer med at alle er kommet godt I gang og at puslespillet omkring 

weekends stævner og/eller arrangementer efterhånden også er gået op.  

 

12. Orientering fra Sports Cafeen 

Har general forsamling i morgen.  

 

13. Eventuel 

Carsten nævner udfordringer med parkering foran hal 2, der er skåret nogle p-

pladser fra, og der mangler parkeringsplads, kunne man lave en anden løsning. 

F.eks. beskærer hæk eller lign.  

Det er lavet om fordi busser og andre større køretøjer, slet ikke kunne komme ind. 

Udeover pladsmange er op stregningen ikke god.  

Steen vil kigge på det, men gør opmærksom på at grusbanen er åben med samme 

formål.  

 

Næste møde er d. 5. december – med julefrokost.  

 


