
BRUGERRÅD RUDEGAARD IDRÆTSANLÆG 

 1 

Dagsorden 
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Rudegaard Idrætsanlæg, Mødelokale2 i hal2. 

Mødedato Torsdag d. 6. december  

Mødetidspunkt Kl. 17:00 – 20:00 

Bemærkninger Der vil blive serveret julefrokost  

Medlemmer 

















































 

 

FC Holte, Tine  

FOF Rudersdal 

HI Atletik, Klaus Jakob Jensen  

HI Badminton, Carsten  

HI Gymnastik 

HI Hovedforeningen,  

HI Håndbold, Klaus Lorentzen 

HI Ski, Jørgen Jørgensen  

HI Volleyball, Karen  

Holte MBT klub 

Holte Husmoder Badmintonklub 

Holte Star,  

Høsterkøb 2000 

Rudersdal Idrætsråd, Lars Engelberth 

Rudersdal Boldklub 

Søllerød Orienteringsklub, Iben  

Skodsborg FIF 

Søllerød Petanque Klub,  

Søllerød Senior Sport,  

Vet 92 Fodbold -  

Kommunalbestyrelses medlem, Per Carøe  

Idrætsinspektør, Claus Madsen - Afbud 

Halinspektør Steen Andersen   

Ansat på Rudegaard, Afbud  

Administrationschef, Kultur Henrik Skovgaard. 

 

Referent 

 

 

Julie Lykke Schmidt Larsen 
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Claus Madsen er pt. sygemeldt og dennes punkter overtages af halinspektør 

Steen Andersen. 

 

1. Velkomst ved Steen.  

Steen byder velkommen, og orienterer kort om Claus sygemelding, pt. Er han 

sygemeldt frem til 7. januar.  

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Steen fortæller at de under eventuelt, vil komme en orientering om wannasport, og en 

orientering om byggeprojektet hos Ung i Rudersdal. Dagsorden er godkendt, 

  

3. Godkendelse af referat fra 22. august, 

http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/44/referat_22.08.18_brugerraadsmoe 

de_rudegaard_idraetsanlaeg.pdf 

 

Vi er blevet gjort opmærksomme på at der i referatet er angivet at næste møde skulle 

være d. 05. december, dette er en fejl, det beklager vi.   

  

Karen Bonnesen har tilføjet at der under punkt. 8-C, var en snak om en mulig 

ekskursion, og at Claus skulle have sendte en liste over mulige haller man kunne 

besøge. Dette vil Steen komme ind på under punkt 7,a.   

  

4. Evaluering af afbookingsystemet v/ Henrik Skovgaard  

Henrik uddeler evalueringsskemaer, som også vil bliver sendt til foreningerne 

elektronisk.   

Der arbejdes på at få lavet en bedre mulighed for tidsopdeling i booking. Så den reelle 

træningstid vil kunne blive af booket – og ikke kun hele bookingen.   

 

Foreningerne fortæller at da afmeldingerne oftest kommer samme dag, er det sjældent 

at foreninger kan bruge den afmeldte tid, de kan ikke nå at planlægge.  

 

http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/44/referat_22.08.18_brugerraadsmoe%20de_rudegaard_idraetsanlaeg.pdf
http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/44/referat_22.08.18_brugerraadsmoe%20de_rudegaard_idraetsanlaeg.pdf
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5. Status på foreningslokale i mødelokale 2. i hal2  

Mødelokalet er nu færdigt. Det er booket godt op, her i december. 

Der er enighed om at det er blevet rigtig godt, Steen vil meget gerne have 

tilbagemeldinger hvis man oplever at noget mangler.  

Lyset i lokalet kan dæmpes.  

Der arbejdes på at finde pynt til væggene, billeder eller plakater, sportsrelateret til de 

aktiviteter der er på anlægget.  

Der er sendt ordensreglement for lokalet er sendt ud til foreninger, Klaus foreslår at 

disse også hænges op i lokalet.  

  

6. Drøftelse af foreningsrettet styrketræning, se bilag  

 

Steen orienterer om det udsendte bilag, som omhandler en ensretningen af 

foreningsrettet styrketræningslokaler på idrætsanlæg i Rudersdal kommune.   

Foreningerne udtrykker bekymring for forringelser, da de er tilfredse med den ordning 

der er på Rudegaard nu. Hvis kommunen overtager lokalerne, forventes det at dette 

også gæler den løbende vedligeholdelse, og der afsættes budget til dette.   

Der er i foreningerne behov for styrketræning på maskiner, derfor er der også 

bekymring, for de begrænsninger der er opstillet fra kommuner. 

 

Lokale forhold skal tages i betragtning. 

 

Der er uklarhed om hvad brugerrådet skal forholde sig til, vil gerne opdateres på hvad 

der skal ske specifikt på Rudegaard. 

 

Punktet udsættes og genoptages på næste møde.   

 

7. Orientering fra idrætschef Claus Madsen    

a) Videre proces med nyt gulv hal 2 2019  
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I Claus fravær, orientere Steen for den vider plan, i forhold til nyt gulv i hal2. Der 

vil når Claus er tilbage i januar, blive arrangeret en inspirations-tur til forskellige 

haller med PU gulve, der bliver sendt invitation ud til de involverede foreninger.  

Carsten pointere at Holte Idrætsforening allerede har meldt ud at de ikke ønsker 

PU-gulv, men trægulv.     

Der ønskes en afklaring om hvorfor vi stadig diskutere samme emne, og en 

snarlig konklusion på samme.  

Vi skal kunne træffe beslutningen på oplyst baggrund, hvorfor vi fastholder 

inspirationsturen.  

 

Klaus orientere om nyt krav fra DHF om kortbaner i håndbold, dette skal tænkes 

med i det nye halgulv.  

  

8. Orientering fra halinspektør Steen Andersen   

a) Status på renovering af omklædningsrum og sauna Hal1.   

Renoveringen er i gang, og forventes færdig i løbet af februar 2019 

Omklædning 3 og 4 er åbne i hele perioden.  

 

 

9. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Per Carøe 

Nyt kommunalbestyrelsesmedlem: Lars Engelberth indtræder i stedet for Kenneth 

Birkholm 

Tildelinger på kulturområdet er på plads  

Der er fremlagt projektforslag om Dronningegårdskolen, sagen er udskudt og 

genoptages i 2021 i forbindelse med budgetforhandlinger for 2022.  

 

 

Jørgen fortæller at SKI oplever udfordringer ved regler for afspærring af veje i 

forbindelse med større arrangementer/stævner. Mindre klubber kan ikke leve op til de 

krav der er og er afhængige af at kunne få dispensation.  Per anbefaler at der rettes 

henvendelse til Kultur og Fritids udvalget.  
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10. Orientering fra foreninger 

 

Iben: Der løbes molboløb de første 10 søndage i 2019, rigtig hyggeligt og alle kan være 

med – se hjemmeside: http://www.molboloeb.dk/. 

 

Klaus: Håndbold har en stabil midt sæson, rudersdalcup er afviklet og forløb godt, 

afvikles igen 20.-22. september 2019.  

 

Carsten: Badmintonklubben har ikke plads til nye medlemmer, der afviser nye 

medlemmer. Ungdomshold rykker formentligt op i 1. div.  

 

Jørgen: SKI-klubbens sæson følger kalender år, og er derfor ved sæsonafslutning. Har 

en lille medlems fremgang, der stås på ski hele året, der er afviklet dm i rulleski, og 2 

løbere skal til internationalt skiløb.  

 

Klaus: Atletik har afsluttet udesæson, der er en fin tilgang til klubben hos de små og de 

sædvanlige udfordringer med at medlemmerne flytter omkring 16 års alderen. Inde 

sæsonen er startet godt.  

 

Karen: Volleyklubben har run på ungdomsafdeling, udfordringer med for få 

træningstider. 1. div og 2. div. i herrehold, 1 div. ligger øverst, men ønsker ikke 

oprykning. Har haft skader hos liga-damer. Har søgt Pulje hos DGI (bevæg dig for livet) 

og fået 40.000.   

   

Tine: Holte fodbold har startet motions fodbold op for forældre. Der er tilgang på u15 

drengehold. 

 

Lars: Idrætsrådet har haft et oplæg fra Team Danmark om deres arbejde med FNs 

verdensmål. Der søges emner til søndervangshal fonden – året idrætsinitiativpris.  

Der er ambitioner om at få oprettet flere frivillige priser.  

I marts er der bestyrelses valg 

Der er i gang med at blive lavet er ny webside, den går i luften i starten af 2019.  

http://www.molboloeb.dk/
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Der skal igen laves analyse af idrætsfaciliteter i samarbejde med kommunen 

 

11. Orientering fra Sports Cafeen 

Det går godt.   

 

12. Eventuel 

 

 Ung i Rudersdal  

Steen orienterer om renoveringen af hovedbygningen.  

De er godt i gang, indvendigt er alt revet ned, det ydre skal bibeholdes.  

Der er lagt el i huset. Vi holder planen. 

P-plads området skal forventes fortsat spærret, i hvert fald frem til april/maj.   

Kulturområdet/idrætsområdet inviterer snart til workshop om Møblering af foreningshuset, 

Workshoppen vil blive holdt i januar.  

Fælles lokale i hovedbygning vil stadig kunne bookes af foreninger, når disse ikke benyttes 

af Ung i Rudersdal.  

Der bliver indrettet kontor i hovedbygningen.  

 

  

 Julie orienterer om plan for wannasport:  

Rudersdal Kommune indgår fra 1.1.2019, 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 foreninger kan oprette jeres egen profil i 

Wannasport, og derigennem oprette egne åbne aktiviteter, og linke til tilmelding til 

klubben/foreningen.  

 

Rudersdal Kommune lægger ud med at indføre Wannasport på Birkerød Idrætscenter, 

Birkerød Svømmehal, Rundforbi Idrætsanlæg, Rundforbi Svømmehal og Birkerød 

Squashhal.  Efter de første 3 måneder forventer man at rulle Wannasport ud på de øvrige 

idrætsanlæg i kommunen henover år 2019. 

 

 

 Steen orienterer om at Rudegaard har ferielukket fra og med d. 22/12 2018 – 01/01-2019, 

med enkelte undtagelser, omklædning 3 og 4 er fortsat åbne hele perioden.  
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 Carsten spørger ind til ”nye regler for lån af haller”, og hvornår disse tages op igen. Det var 

meningen at de skulle evalueres, evaluering er udskudt et år. Udendørs reglerne skal 

evalueres nu. Der er en generel holdning om at reglerne er urealistiske at leve op til, hvorfor 

de heller ikke overholdes, og bør blive genovervejet. Foreninger vil efter anbefaling fra Per, 

rette henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om dette.  

 

 

 

 Huller P-plads – markering, cykelsti (UIR – projekt) 

 

 

 Steen orienterer om at der er blevet lavet en jobrotation på kultur området, hvilket betyder at 

Marianne fra administrationen flytter til kultursekretariatet, og Ulla derfra starter i 

administrationen hos os. Jobrotationen er foreløbigt aftalt for hele 2019.  

 


