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Referat  
 
 
Emne/udvalg Brugerrådsmøde for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal 

Mødested Birkerød Idrætscenter – Glassalen 

Mødedato Tirsdag d. 21.august 2018 
  

Mødetidspunkt Kl. 17:30 – ca. 20.30 

Bemærkninger Der serveres en sandwich 

Medlemmer 
  

 
   

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
ABS, Kathe Petersen 
Beachvolley Rudersdal 
Birkerød Håndboldklub, Janne Steengaard 
Birkerød Billardklub 
Birkerød Bridgeklub, Ole Jørgensen 
Birkerød Fritidsskole, Jean Becker 
Birkerød Gymnastik og trampolin 
Birkerød Judo og Jiu-jitsu klub, Erik Kragh 
Birkerød Karateskole 
Birkerød Netværksforening 
Birkerød Svømmeklub, Caroline Suhr 
FOF 
Frimærkeklubben 
Holte Håndbold 
Høsterkøb Fodbold 2000 
Høsterkøb Håndbold 
Kickboxing Academy 
Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 
Lørdagsklubben 
Ny Høsterkøb Boldklub, Steen Palvig  
Rudersdal Bokseklub 
Rudersdal Fægteklub 
Rudersdal Idrætsråd 
Rudersdal Sportsdanserforening 
Skjold Birkerød Basketball 
Skjold Birkerød Fodbold, Henrik Sloth 
Skjold Birkerød Minisport 
Skjold Birkerød Gymnastik 
BK-13, John Austin og Ivan Christiansen   
Ø-klubben 
Halinspektør for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal, Carsten 
Jacobsen 
Foreningskonsulent Bo Eriksen 
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Halinspektør for Birkerød svømmehal, Daniel Budding Høyer 
Idrætsinspektør Claus Madsen 
Administrationschef, Kultur Henrik Skovgaard, under punkt. 4 

Referent Julie Lykke Schmidt Larsen 

1) Godkendelse af dagsorden. 
                 Godkendt 

2) Godkendelse af referat fra den 03. april 2018   
http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/24/referat_brugerraadsmoede_birkeroed_idraetscenter
_og_birkeroed_badmintonhal_03.04.2018.pdf 
Godkendt  

3) Velkomst og præsentation af halinspektør v/ Carsten Jacobsen 
Præsentationsrunde, vi har besøg af Peter fra IDAN som skriver en rapport om ledelse af 
idrætsanlæg, hvortil han har interviewet Claus og Carsten.   

 
 

4) Orientering om status på afbookingsystemet 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.  

 
 

 
5) Brugerrådets udtalelse til budget 2019 - 2022 – bilag er vedlagt.  

 
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: 

http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/24/referat_brugerraadsmoede_birkeroed_idraetscenter_og_birkeroed_badmintonhal_03.04.2018.pdf
http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/24/referat_brugerraadsmoede_birkeroed_idraetscenter_og_birkeroed_badmintonhal_03.04.2018.pdf
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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. KFUK’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.  
Effektivisering, hvordan kan vi gøre dette, service vil sandsynligvis falde.  
 
Sean spørger til maling af BIC – budgetteret til næste år.  
 
Janne spørger ind til holdning omkring brug af sponsorer. –det skal selvfølgelig behandles for 
hvert ”tilbud” – som udgangspunkt er der ikke interesseret i reklamer.  

  
 

Brugerrådets høringssvar:  
Budgetforslaget tages til efterretning, Brugerrådet ønsker dog at gøre opmærksom på projektet 
med nye omklædningsrum og foyer, som lige nu er udskudt. Dette håber brugerrådet at der 
alligevel kan findes penge til i budgettet.  

 
 
 

6) Foreningsrettet styrketræningsrum på idrætsanlæg i 
Rudersdal Kommune v/ Claus Madsen – Bilag vedlagt 

 
 

Der har været nogle rettelser i materialet, siden sidste møde. Der et ønske om at gøre 
træningslokaler ensartet på hele idrætsområdet. Enkelte foreninger kan ikke have egne 
træningslokaler. De vil blive indrettet som fælles træningslokaler på hvert anlæg, og skal 
være fleksible rum, som skal kunne bruges af alle foreninger. Rummene bliver indrettet med 
frivægte, ingen maskiner. På Birkerød Idrætscenter er der i øjeblikket tale om at bruge lokale 
1.8, men vi skal ikke låse os fast på et lokale endnu.  

https://www.rudersdal.dk/budget
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Booking og fordeling af lokaletid skal drøftes.  Vi undersøger også muligheder for outdoor-
træning. 
 
Sigma ønsker en afklaring af medfinansierings-delen for klubberne, hvordan og hvor meget?  
Det er ikke afklaret endnu, vi skal først have priser og lign.  

 
 

 
 

7) Orientering fra Idrætsinspektør v/Claus Madsen 
 

a) Status på udskiftning af kunstgræsbaner 
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) Op stregning på kunstgræsbaner.  
Op stregningen af den nye kunstgræsbane på Birkerød Idrætscenter er drøftet med 
fodboldforeningerne på et formøde i dag, der kommer til at være streget op til 11-
mandsbane, og derudover markeres 2 8-mandsbaner og 4 5-mandsbaner, med vinkler i 
forskellige farver.  

c) Status på LED-belysning på kunstgræsbaner 
Der bliver sat ny LED-belysning op samtidig med anlæggelse af de ny baner. Ifølge 
tidsplanen kommer lamperne i uge 43, men vi forsøger at få dette rykket til uge 42.  
Det er et intelligent lys som styres via en app, og som ikke aktiveres når der ikke er spillere 
på banen. 

d) Status på nye omklædningsrum og foyer-projekt 
Der var i første omgang givet en bevilling, men efter workshop blev projektet udvidet, 
samtidig er byggepriserne steget og projektet blev derfor er del dyrere, end hvad der var 
bevilget. Derfor er der oprettet et nyt projekt, med de nye løsninger, der behandles i KFU 
igen. Beslutningen er udsat – vi forventer svar om ca. 1 måned.  

 
Der angives en kommentar i høringssvaret, da brugerrådet ønsker en opmærksomhed på 
Dette i forhold til budgettet. 

 
e) Status projekt fliser i svømmehallen 

Renoveringen er blevet forsinket, pga. problemer nogle med fliser, vi har derfor ikke kunne 
åbne som planlagt. Det ene bassin er lukket. 
Svømmeklubben har været rigtig glad for og vil gerne rose kommune, for den hjælp de har 
fået, til og med at finde alternative løsninger, nu hvor sæsonen er startet og de mangler et 
bassin.  
Vi åbner igen i uge 38  

 
f) Orientering omkring fordeling 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.  
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8) Orientering fra Halinspektør Carsten Jacobsen 
 

a) Større arrangementer de kommende 6 måneder 
Rundsender aktivitetsoversigt som også er sendt ud til foreningerne, med 
aktiviteter i Birkerød Idrætscenter og søndervangs hallen, til næste gang 
kommer badmintonhallen også med. 
 

Aktiviteter frem til nytår i BIC 
 
Søndag d 19/8 Håndbold, opstart stævne/kampe 9-18 
 
Lørdag d. 25/8 Håndbold opstart stævne/kampe 9-18 
 
Lørdag 1/9 Håndbold opstart stævne/kampe 9-18 
Søndag 2/9 Håndbold opstart stævne/kampe 9-18 
 
Fredag/lørdag d 14-15/9 Brazillian Jiu-jitsu stævne 
Internationalt stævne med 300 deltager. Søndag d. 16/9 Fægtestævne.  
 
Fredag-Søndag d. 21-23/9 Rudersdal cup Håndbold stævne 144 hold fra u10 til u 19. 
Normal træning er aflyst i sal 2 og 3 og Multihallen.  
 
Torsdag/fredag d 27-28/9 Arbejdsmiljø konference. 
Rudersdal Kommune Afholder konference.  Normal træning er aflyst i sal 2 og 3 mellem kl 8-
16.  
Multihallen aflyst frem til kl. 19.  
 
Lørdag d. 29/9 Birkerød judo og jiu-jitsu klub Har 60 års jubilæum. 
 
Fredag/Lørdag/søndag 28-30/9 Fægtestævne Rudersdal open. 100 deltager. Normal 
træning i Multihallen aflyst  
 
Torsdag-Lørdag 8-10/11 Sebastian Koncert. Selve koncerten er d. 9/11. 800-1000 
koncertgæster forventer vi. Normal træning er aflyst i sal 2 og 3 og Multihallen. 
 
 
Håndbold runder: søndage 7/10, 28/10, 4/11, 11/11, 2/12 
Fodbold Første Runde: 11/8 

 
 

Aktivitet Søndervangshallen frem til nytår 
 
Basket stævnedage:  
Søndag 2. september 2018 kl. 9:00 - 18:00 
Søndag 30. september 2018 kl. 8:00 - 19:00 
Søndag 7. oktober 2018 kl.12:00 - 21:00 
Søndag 28. oktober 2018 kl. 8:00 - 19:00 
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Søndag 4. november 2018 kl. 8:00 - 19:00 
Søndag 11. november 2018 kl. 8:00 - 19:00 
Søndag 18. november 2018 kl.12:00 - 21:00 
Søndag 25. november 2018 kl. 8:00 – 19:00 
Søndag 2. december 2018 kl. 8:00 - 19:00 
Søndag 9. december 2018 kl. 8:00 - 19:00 
Søndag 16. december 2018 kl. 8:00 - 19:00 
 
Gymnastik:  
 
8. august til 10. august 2018 
                          Gymnastiksommerskole, ca. 35 deltagere i alderen 6 til 9 år. 
 
Lørdag den 18. august 10.00 til 16.00  
                          Kursus i modtagning. Ca. 15 til 20 instruktører + et antal børn. 
 
Lørdag den 6. oktober kl. 16.00 til søndag den 7. oktober kl. 12.00.  

40 deltagere i alderen 11 til 16 år.  
 
Lørdag den 17. november 2018, kl. 16.00 til søndag den 18. november kl. 12.00 med 
overnatning.  

Ca. 55 deltagere i alderen 11 til 13 år.  
 
Lørdag den 1. december 2018, kl. 12.00 til 18.00: Juletræsfest,  

Ca. 350 deltagere i alderen 2 til 10 år med forældre. 
 

 
 
 
Listerne er lavet for at tydeliggøre aktiviteterne overfor politikkere og borgere og hjælpe 
foreningerne med at få et overblik over hvad der sker på anlægget. Derfor bliver dette 
fremover et fast punkt på møderne.  
Aktivitetslisterne bliver også løbende lagt på hjemmesiden.  
 

b) Lukkedage  
Carsten tænker mover brug af ressourcer, og har derfor indført lukkeuger/dage. Så der 
lukkes (er ikke mandskab) i hallen, når dette ikke er nødvendigt. F.eks. helligdage og 
skoleferier   

c) Gulv i multihal 
Gulvet i multihallen giver nogle problemer, pga. af tidligere vandskader skaler lakken af. Der 
er lige lagt en ny lakering, men det ser desværre ud til at komme til at skalle af igen, der er 
behov for et nyt gulv.  
I forbindelse med ny lakering, er der streget op til badmintonbaner – da dette har været et 
stort ønske fra gymnasiet.  
 

d) Gulv i søndervangshallen 
Gulvet i søndervangshallen er 47 år gammelt. Så det skal også undersøges, hvad der skal 
gøres med det.  
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e) Vandforsyning 

Der er problemer med vandforsyningen, der er igangsat projekt med ejendomsafdelingen.   
 
 

 
9) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer 

 
a) Aktiviteter i svømmehallen 

STÆVNER 
Søn 16. september 2018: Børnestævne 
 
Lør. 29. september 2018: Sponsorstævnet/Jubilæum 
 
Søn 11. november 2018: Børnestævne 
 
Lør./søn 1. + 2. december 2018: Sigma Cup 
 
Lør./søn 15. + 16. december 2018: Danske Hold Mesterskaber 
 
 
 
JUBELÆUM for sigma 25 år og svømmehallen 50 år 
 
 
Daniel og Caroline er enige om at der er et rigtig godt og positivt samarbejde mellem svøm 
personale og klub.  

 
Daniel fortæller at der er et stærk fokus på nye aktiviteter i svømmehallen – vi vil skabe nye 
oplevelser og være med på beatet. 
 
Stearinlys i skær med live musik fra medio oktober 
 
Biograf oplevelse: DØDENS GAB 23. november.  
 
Mere aktiv leg i weekendener for børn unge og familier.  
 
Vi giver svømmehallen et nyt look i den nærmeste fremtid som skal være med til at skabe en 
ny dynamisk stemning.  
 
Udendørs sauna med gus tider og vinterbadning. Vi vil skabe en vinter kultur og et stærk 
fælleskab.  

 
Brugerrådet giver generelt udtryk for at det lyder rigtig spændende med alle de nye 
aktiviteter og events.  
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10) Orientering – Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 
Søren har ingen punkter.  

 
 
11) Orientering fra foreningerne. 

Henrik: 
Skjold Fodbold glæder sig til den nye kunstgræsbane.  
De arbejder på en års bog til alle medlemmer, der kommer en drone til fredagskampen og tager 
billeder. (fredag d. 24.08.18) 
 
Jean:  
Fritidsskolen er meget tilfreds med personalet på anlægget men oplever stadig problemer med 
booking-systemet.  
 
Kate: 
Aktive Birkerød Seniorer er glade for at være på anlægget.  
 
Janne:  
Rudersdal cup kræver tålmodighed, der er mange børn og mennesker, har også lånt haller i 
furesø.  
Claus gør opmærksom på 4K samarbejdet, som kan gøre det muligt at låne haller i de 3 andre 
kommuner, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe.  
 
Jan:  
Badminton har et hul i væggen, de har materialer, så vil gerne lave det selv. 
Der er fremgang i deres medlemstal, og de er ved at arrangere natminton for de unge spillere. 
   
Erik: 
Judoklubben har 60. års jubilæum d. 29/9, invitation er delt ud og sendt ud til formændene fra 
alle Klubber, de håber at mange vil kigge forbi.  
 

12) Eventuelt 
 
Svømmeklubben har et ønske om at træerne mellem ny hal og boldbanerne beskæres eller 
fældes. De er blevet meget høje og tager meget lys.  
 
Der er et ønske fra badmintonklubben, om at badmintonhallerne også kommer på dagsordenen.  
 
Aktive Birkerød seniorer spørger til om der kommer nye møbler på førstesal – Claus forklarer at 
det bliver en del af foyerprojektet, og vi derfor ikke ved det endnu.    
 
Næste møde er d. 04.12.18, med julefrokost.  
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