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Referat 
 
 
Emne/udvalg Brugerrådsmøde på Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg 

Mødested Mødelokale på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødedato Onsdag d. 5. december 2018 

Mødetidspunkt Kl. 17:30 –  19.30 

Bemærkninger  

Medlemmer Birkerød Petanque 
 BSV af 2016  
 Dansk G-Modelbane Forening 

FOF  
LOF Rudersdal 
Rudersdal Akvarieklub 

 Rudersdal Badminton 
Rudersdal Boldklub 

 Rudersdal Idrætsråd 
 SNIK Atletik 
 SNIK Håndbold og Idrætsskole 
 SNIK Gymnastik 
 SNIK Vandpolo 

Søllerød Senior Sport 
 Søllerød Skytteforening  
 Søllerød Golddiggers 

Søllerød Petanque 
Søllerød Svømmeklub  
Trivselsskolen 

 Vedbæk Sportsdykkerklub 
Ældresagen Rudersdal Syd 

 Mona Madsen, Kommunalbestyrelsen 
 Natasja Larsen, Medarbejderrepræsentant 

Claus Madsen, Idrætschef 
 Daniel Høyer, Halinspektør  

Bo Eriksen, Forenings- og fritidskonsulent  
Johnny Mosevang Christensen, Funktionschef 
 

 
Referent Marianne Jensen 

 

https://www.deltaplan.dk/deltaplan_classic/medarb_indi_detaljer.php?id_ret=139221
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Referat 

Claus Madsen er pt. sygemeldt frem til 7. januar 2019 og dennes punkter overtages af 
halinspektør Daniel Høyer. 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendelse 

2. Godkendelse af referat fra den 16. august 2018 
http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/44/referat_23_08_2018_brugerraadsmoede_rundf
orbi_idraetsanlaeg.pdf 
Godkendt 

3. Projekt helhedsplan Rundforbi og Vedbæk opfølgning 
 

a) Videre forløb.  
Brugerrådet indkaldes til møde 21. januar 2019 

 
Brugerrådet giver udtryk for, at der mangler fremdrift i dette projekt, i det helhedsplanen er 
godkendt af foreningerne. Daniel Høyer og Bo Eriksen indkalder til møde. 
 

4. Drøftelse af foreningsrettet styrketræningsrum på idrætsanlæggene. 
v/ Claus Madsen – Bilag vedlagt 
 
Der bliver nedsat en arbejdsgruppe, som skal som skal drøfte mulighederne og behov. 
Daniel indkalder foreningerne. 

 
5. Orientering fra Idrætsinspektør Claus Madsen. 

 
a) Status på udskiftning af kunstgræs  

Banen er færdig og taget i brug. Der er desværre konstateret vand på banen, og der 
vil d. 14. december blive foretaget en grundig gennemgang, for at finde årsagen. 
Daniel informerer de berørte foreninger, så snart der foreligger et resultat. 

 
6. Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer. 

 
a) Service i hallen - op og nedtagning af net i sportshallen 

http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/44/referat_23_08_2018_brugerraadsmoede_rundforbi_idraetsanlaeg.pdf
http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/44/referat_23_08_2018_brugerraadsmoede_rundforbi_idraetsanlaeg.pdf
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Der skal udarbejdes nye servicestandarder på Idrætsområdet i det nye år. Dette 
arbejde kommer til at foregå i samarbejde med foreningerne.  
Daniel indkalder foreningerne til en drøftelse af  ”Hvad kan vi? – Hvad gør i ?”. 
 

b) Aktiviteter i efteråret 
D. 16. december afholder BSV af 2016 ”Julesjov”. 

  
c) Nye parkeringsforhold. 

Daniel orienterede om det nye bomsystem. Anlægget har fra Teknik og Miljø fået 
fastsat en grænse på indkørsel af max. 10 biler om dagen, af hensyn til miljøet. Der 
vil i 2019 endvidere blive etableret en ”Kiss and Drive” rundkørsel og flere 
handicappladser. 
 
Daniel oplyser, at man fra januar kan få udleveret koder, således at foreningerne 
stadig kan afsætte sine materialer. 
 
 
Søllerød Golddiggers spurgte, om det vil påvirke entré området til opvisningsbanen. 
Daniel svarer, at det vil det ikke gøre. 
 
BSV af 2016 giver udtryk for en bekymring af prioriteringen/disponeringen ved 
etablering af sådan et anlæg, når økonomien er så stram. BSV glæder sig til at se 
om resultatet svarer til omkostningerne. 
 

d) Wannasport 
Daniel orienterede om det nye tiltag appen ”Wannasport” . 
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,-  
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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/ 
 

Mona Madsen spurgte brugerrådet, om dette tilbud er drøftet med foreningerne. Rudersdal 
Badminton er blevet hørt, men ikke informeret om prispolitikken. Rudersdal Badminton 
giver udtryk for den bekymring, at de priser der lægges op til, er det billigere selv at leje 
gennem Wannasport, frem for at være medlem af foreningen. 
Endvidere peges på det paradox, at foreningerne ikke må leje baner ud, men 
Idrætsanlægget må gerne. 
 
Det blev aftalt, at foreningerne retter henvendelse til Kulturforvaltningen, idet det er en 
samlet opfattelse, at foreningerne ikke er blevet hørt i denne sag og udtrykker bekymring 
for konsekvenserne for foreningslivet. 

 
 

7. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen. 
Mona Madsen orienterede om, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Rudersdal 
Kommune takker nej til, at være vært ved UEFA CUP 2020. 

 
 

8. Orientering fra foreningerne 
BSV af 2018 giver udtryk for at faciliteterne ikke opfylder de behov der er for at spille 
fodbold inkl. Amerikansk fodbold, da fodbold er blevet en helårssport.  
Der er som minimum behov for en kunstgræsbane mere, med lys, på Rundforbi 
Idrætsanlæg – idet udviklingen går i retning af, at der fremover skal afvikles 
11-mandskampe på kunststofanlæg med lys i vinterhalvåret – og det vil yderligere øge 
problemerne. 
 
BSV giver endvidere udtryk for, at de regler der er besluttet på Folkeoplysningsudvalgets 
møde d. 20. februar 2018 LINK omkring træningstider for seniorer/ældre beklageligvis ikke 
er fulgt af K&F og Folkeoplysningsudvalget ved tildeling af banetider. 
 
Således har man vedtaget nedenstående overordnede principper: 
 

Følgende nyt skal særligt bemærkes: 
- Der indføres en fordelingsnøgle og en beregningsmodel, der baserer sig på det 

aktuelle antal deltagere, deltagernes alder og spilleniveau, hvilket skal sikre, at der er 
ens vilkår for små og store klubber ved fordeling af tider 

- Klubberne kan selv forvalte deres tildelte tid, så længe tiden benyttes til klubbernes 
primære aktivitet, og de yngste årgange træner tidligst på dagen og seniorer og 
veteraner efter kl. 20.00” 

https://about.wannasport.dk/
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-med-vedtagelser-22
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Som konsekvens heraf er tider før 20:00 tildelt seniorer – med den konsekvens at der ikke er 
plads til børn og unge. 
 
Dansk G-Modelbane Forening, har deltaget på en del udstillinger, med stor succes. 
Rudersdal Badminton, er glade for at være på anlægget og har en stor fremgang af medlemmer 
på seniorsiden. 
 
SNIK Atletik er pt. ca. 400 medlemmer og har en medlemsfremgang. 
 
SNIK Håndbold og Idrætsskole, har pt. 100 børn om torsdagen. 
 
SNIK Gymnastik har ca. 500 medlemmer og har indgået et samarbejde med BSV af 2016 hvor 
der tilbydes Yoga og udspringsteknik med Søllerød Svømmeklub. ”Morgenkrutterne” om 
lørdagen har stor tilslutning. 
 
SNIK Vandpolo, medlemstallet er uforandret, men foreningen har stor sportslig fremgang. 
 
Søllerød Skytteforening har pt. 150 medlemmer og er i gang med en banerenovering. 
 
Søllerød Golddiggers har i øjeblikket 200 medlemmer i klubben og har netop vundet DM for U19 
hold. 
 
Vedbæk Sportsdykkerklub, er glade for at være på anlægget og roser den gode service. 
 
Mona Madsen, Kommunalbestyrelsen, håber der bliver set på de nye fordelingsregler i forhold 
til BSV og Søllerød Golddiggers. 
 
Natasja Larsen - Medarbejderrepræsentant, giver udtryk for, at medarbejderne er glade for 
samarbejdet med foreningerne. 
 

 
9. Eventuelt 
Brugerrådet drøftede den manglende kvalitet, udbud og service i café Orange. Brugerrådet gav 
udtryk for, at det er et kraftigt ønske at kontrakten snarest tages op til revision af ledelsen. Der 
opfordres samtidig til, der bliver fulgt op på den utilfredshed over kvaliteten af udbuddet, som 
brugerrådet udtrykker de oplever i dagligdagen og til arrangementer. 
Daniel tager kommentarerne til efterretning. 

https://www.deltaplan.dk/deltaplan_classic/medarb_indi_detaljer.php?id_ret=139221
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