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Referat 
 
 
Emne/udvalg Brugerrådsmøde for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal 

Mødested Birkerød Idrætscenter – Glassalen 

Mødedato Tirsdag 4. december 2018 
  

Mødetidspunkt Kl. 17:30 – ca. 20.30 

Bemærkninger  

Medlemmer  
 ABS 

Beachvolley Rudersdal 
 Birkerød Håndboldklub 
 Birkerød Billardklub 

Birkerød Bridgeklub 
 Birkerød Fritidsskole 

Birkerød Gymnastik og trampolin 
 Birkerød Judo og Jiu-jitsu klub 
 Birkerød Karateskole 
 Birkerød Netværksforening 
 Birkerød Svømmeklub/Sigma Swim 

FOF 
Frimærkeklubben 
Holte Håndbold 
Høsterkøb Fodbold 2000 
Høsterkøb Håndbold 
Kickboxing Academy 
Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 
Lørdagsklubben 

 Ny Høsterkøb Boldklub 
Rudersdal Bokseklub 
Rudersdal Fægteklub 
Rudersdal Idrætsråd 

 Rudersdal Racketlon 
Rudersdal Sportsdanserforening 

 Skjold Birkerød Basketball 
 Skjold Birkerød Fodbold 
 Skjold Birkerød Minisport 
 Skjold Birkerød Gymnastik 
 BK-13 

Ø-klubben 
 Halinspektør for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal, Carsten 

Jacobsen 
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Foreningskonsulent Bo Eriksen 
 Halinspektør for Birkerød svømmehal, Daniel Budding Høyer 

Idrætsinspektør Claus Madsen 
 Administrationschef, Kultur Henrik Skogvaard, under punkt. 4 

Referent Marianne Jensen 
 

Claus Madsen er pt. sygemeldt og Carsten Jacobsen overtager disse punkter. 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

2) Godkendelse af referat fra den 21.08 2018   
http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/44/referat_af_brugerraadsmoede_21.08.2018_birkeroe
d_idraetscenter_og_birkeroed_badmintonhal.pdf 
Godkendt 

3) Velkomst og præsentation af halinspektør v/ Carsten Jacobsen 
Carsten informerede om, at pr. 1. januar 2019 indgår medarbejder i administrationen Marianne 
Jensen i et jobbytte og opgaverne bliver fremover varetaget af Ulla Schou mail:  
usch@rudersdal.dk og tlf 7268 5682. 

 
 

4) Evaluering af afbookingsystemet v/ Henrik Skovgaard  
Henrik Skovgaard orienterede om  at afmeldemodulet har været i gang i en 2 måneders 
testperiode på Rudegaard Idrætsanlæg og Birkerød Idrætscenter. Der har i perioden være 1 
afmelding i Birkerød Idrætscenter og ingen, som har budt ind på den tid som er blevet ledig. Der 
er meget stor politisk fokus på at hallerne bliver benyttet optimalt. 
 
Birkerød Håndbold giver udtryk for, at tiderne i afmelde modulet ikke følger de reelle 
træningstider og derfor kan det være vanskeligt at afmelde ubrugte tider. 
 
Henrik Skovgaard udsender evalueringsskemaer og vejledning i opsætning og brug af systemet, 
til foreningerne. 

 
 

5) Drøftelse af den fortsatte proces vedr. foreningsrettet styrketræningsrum på 
idrætsanlæggene. v/ Carsten Jacobsen – Bilag vedlagt 
Det er et ønske fra foreningerne, at lokalet 1.8 både kan benyttes til trænings- og foreningsrum 
(bl.a Yoga) Der nedsættes en arbejdsgruppe som som mødes, når Claus Madsen er tilbage. 

 
 

6) Orientering fra Idrætsinspektør v/Claus Madsen 
a) Status på udskiftning af kunstgræsbaner  

Kunstgræsbanen er værdig og i brug 
b) Status på LED-belysning på kunstgræsbaner 

Udskiftningen begynder 3. januar 2019. Der nedtages en mast ad gangen og det forventes 
ikke at give gener for brugerne. 

c) Status på nye omkl.rum og foyer-projekt 
Af hensyn til kommunens økonomi er projektet udsat til 2021. 
 

http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/44/referat_af_brugerraadsmoede_21.08.2018_birkeroed_idraetscenter_og_birkeroed_badmintonhal.pdf
http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/44/referat_af_brugerraadsmoede_21.08.2018_birkeroed_idraetscenter_og_birkeroed_badmintonhal.pdf
mailto:usch@rudersdal.dk
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7) Orientering fra Halinspektør Carsten Jacobsen 

a) Større arrangementer de kommende 6 måneder.  
Oversigt vedlægges referat 

b) Orientering fra Birkerød Badmintonhal. 
d. 27-29. december afvikler BK-13 stævne sammen med Tennis og Squash 

c) Orientering om gulvet i Multihallen og i Søndervangshallen. 
Der er konstateret vand under gulvet i Multihallen og forskellige tiltag er igangsat for at få 
klarlagt årsagen. 
Gulvet i Søndervangshallen er 47 år gammelt og begynder at vise tegn på, at der skal ske 
en udskiftning. Der bliver lagt nye strør i den ene del i uge 7. 
Carsten orienterede endvidere om, at facaden bliver renoveret i 2019, vandforsyningen til 
standionbygningen bliver gennemgået, ligesom at alle døre og vinduer bliver udskiftet i 
stadionbygningen. 

d) Åbningstider mellem jul og nytår. 
Foreningerne er blevet hørt om behov mellem jul og nytår.  
Bilag vedlægges om åbningstiderne 
 

 
8) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer 

a) Aktiviteter i svømmehallen 
Sigma afholder DM d. 15-16. december 
I januar vises filmen ”Den lille havfrue” i svømmehallen. 
Der er planer om at invitere bands fra UIR til at underholde i svømmehallerne. 
Der bliver opsat en træningspavillion ved udendørsbassinet primo 2019. 
 

 
 

9) Orientering – Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 
Ikke tilstede. 

 
 
10) Orientering fra foreningerne. 

Birkerød Fritidsskole har afholdt foredrag i glassalen som en del af integrationsprojektet. 
 
BK-13 afholder stort DGI stævne d. 19-20. januar 19 
 
Birkerød Håndbold, er glade for at være i hallen. 
 
Skjold Birkerød Basket, beklager lukningen af Sjælsøskolens hal pga. skimmelsvamp. Det er 
meget vanskeligt at få plads til alle hold. Birkerød Håndbold tilbyder, at være behjælpelig med 
tider i Multihallen, i det omfang det kan lade sig gøre. 
 
Birkerød Karateskole har ansøgt om at afholde Europamesterskab i 2019. 
 
ABS gør opmærksom på manglende rengøring i sal 3, specielt om fredagen. 
 
Sigma Swim har et godt samarbejde med livredderne og er glade for at hallen er åbent igen. 
 
Ny Høsterkøb Boldklub, gør opmærksom på at det er beklageligt, at de ikke har fået besked om 
lukning af Sjælsøskolens hal. 
Det er endvidere problematisk, at der så ofte er dobbelt bookede baner i Badmintonhallen. 
Carsten Jacobsen undersøger årsagen. 
 
 
 
Birkerød Netværksforening er glade for at være på anlægget. 
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ABS Badminton giver udtryk for de er glade for faciliteterne. 
 
Rudersdal Racketlon er en ny forening som er tilhørende i både Furesø og Rudersdal 
Kommune. Det oplyses at foreningen kun vil benytte sig af den tid som i forvejen er ledig. 
 
 
 

11) Eventuelt 
Orientering om Wannasport v/ Carsten Jacobsen 
 
Rudersdal Kommune indgår fra 01.01.2019, samarbejde med Wannasport. Wannasport er en 
digital platform, der gør det muligt at udbyde ledige idrætsfaciliteter til borgerne. Dette er et led i 
kommunens arbejde med digitaliseringsprocessen omkring bedre udnyttelse af 
idrætsfaciliteterne, så borgere kan booke de ledige tider i kommunens egne idrætsfaciliteter.  
 
Senere i processen vil der blive åbnet for, at I som forening kan oprette jeres egen profil i 
Wannasport, og derigennem oprette egne åbne aktiviteter, og linke til tilmelding til 
klubben/foreningen.  
 
Wannasport kun har adgang til den tid der er ledig i bookingsystemet og det påvirker ikke den 
årlige sæsonfordeling. Det er et forsøg på at kunne udnytte de tider på anlæggene foreningerne 
ikke bruger.  
Kommunen ønsker ikke at ”stjæle” foreningernes medlemmer, dette er et alternativ til 
foreningssport som er efterspurgt hos borgerne, og kan på sigt skabe muligheder og nye 
medlemmer til klubberne, via modulet hvori de kan oprette egne profiler. 
Økonomisk, er der en udgift for kommunen på 1 kr. pr. indbygger pr. år (56.000), hvis dette ikke 
bliver tjent hjem på udleje, refunderes således at  det  går i 0,-  
Indtægter fra Wannasport, forventes at gå direkte til det indtægtsgivende anlæg. Dvs. udleje i 
BIC går til BIC – udleje på Rundforbigår til Rundforbi, osv 
 
Du kan se mere om Wannasport her: 
https://about.wannasport.dk/ 
 
Brugerrådet spurgte til hvor lang tid i forvejen (fremtiden) der kan bookes?  
Der kan bookes op til 14 dage frem. 
 
 
 
 
Næste brugerrådsmøde er tirsdag d. 19. marts 2019 

 

https://about.wannasport.dk/
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