BRUGERRÅDSMØDE RUNDFORBI IDRÆTSANLÆG

Referat
Emne/udvalg

Brugerrådsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg

Mødested

Foyer/café området på Rundforbi Idrætsanlæg

Mødedato

Onsdag d. 26. august 2020

Mødetidspunkt

Kl. 17:00 – ca. 19.00

Bemærkninger

Der serveres en let anretning inden mødet.

Medlemmer

Referent

Birkerød Petanque
Birkerød Ro- og sejlklub
Dansk G-Modelbane Forening
FC – Rudersdal, Lars Neumann

FOF

LOF Rudersdal

Holte Roklub

Rudersdal Akvarieklub

Rudersdal Badminton, Henrik Danielsson

Rudersdal Idrætsråd, Erik Olsen
Rudersdal Havkajaknørder
SNIK Atletik
SNIK Håndbold, Jesper

SNIK Idrætsskole, Jesper

SNIK Gymnastik, Dorte

SNIK Vandpolo

Søllerød Golddiggers, Casper Reinhardt

Søllerød Petanque

Søllerød Senior Sport

Søllerød Skytteforening, Jesper

Søllerød Svømmeklub, Anita Nørskov, Erika Soederog Niels Pedersen
Trivselsskolen
Vedbæk Sportsdykkerklub, Michael

Ældresagen Rudersdal Syd
AfbudMona Madsen, Kommunalbestyrelsen
Medarbejderrepræsentant, Natasja Larsen

Claus Madsen, Idrætschef

Daniel Høyer, Halinspektør

Bo Eriksen, Forenings- og fritidskonsulent
Julie Lykke Schmidt Larsen
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Dagsorden
1. Velkomst og præsentation af halinspektør v/Daniel Høyer

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3. Godkendelse af referat fra den 17/06-2020 – vedlagt som bilag
Godkendt

4. Projekt helhedsplan Rundforbi og Vedbæk.
Helhedsplan på Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg for indendørs og udendørsfaciliteter

På baggrund af sammenlægning at BSV 2016 og Rudersdal boldklub til FC
Rudersdal, ny forpagtning af cafe, ombygning af badefaciliteter- rykkes punktet til
næste Brugerrådsmøde.

På seneste møde blev det besluttet at indkalde til nyt møde – men henover
sommeren har ovenstående begivenheder ført til at vi har besluttet at udskyde dette
og tage det op til brugerrådsmødet til november.

5.

Forpagtning af Café
Forpagtning af caféen har været slået op, som samlet udbud for cafeer på alle
idrætsanlæg.
Der er 5 ansøgere, som behandles i denne uge – vi forventer at en ny forpagter starter fra
uge 43.
Fra Rundforbi Idrætsanlæg er brugerne repræsenteret i ansættelsesudvalget af Casper
Reinholdt.

6.

Budget 2021-23

Hermed fremsendes KMB’s budgetforslag for 2021-24 til brug for høring i udvalg,
råd, bestyrelser og brugerråd.
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Sagen fremlægges med henblik på en samlet udtalelse fra brugerrådene, der kan
indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget.
Der udsendes to filer, - separat ad 2 gange - pga. størrelsen på filerne:
1) Budgetforslag for 2021-24 – Uddrag for KFU’s budgetområde.
2) Forslag til investeringsoversigt for perioden 2021-24.
Hvis man ønsker at se KMB’s budgetforslag i fuldt omfang kan det findes på
kommunens hjemmeside:
https://www.rudersdal.dk/budget

Claus præsenterer budgettet.
Budgettet og økonomien generelt er præget af særligt 2 markante
begivenheder: udligningsreformen og corona pandemien.

Udtalelse fra brugerråde for Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Stadion:
Brugerrådet forventer, at rapporten (idrætsanalysen) anvendes som et aktivt
værktøj i forbindelse med kommunens strategiske beslutninger om udvikling af
idrætsaktiviteter og faciliteter og dermed indarbejdes i kommunens anlægs- og
driftsbudgetter på kort og lang sigt.
Brugerrådet efterlyser en politisk tilkendegivelse af, om der er vilje til at finde
midlerne til de investeringer, som foreningerne i idrætsanalysen har tilkendegivet,
at der er behov for.
Brugerrådet bemærker, at renovering i Birkerød (som rummer det nyeste og mest
moderne anlæg) fremgår af budgettet, hvor imod Rundforbi og Vedbæk slet ikke
omtales.
Brugerrådet ser gerne, at helheden bliver prioriteret, og deri alle idrætsanlæg
nævnes og tilgodeses. Der opfordres fra brugerrådets side til at der tænkes i nye
baner, også i forhold til finansieringsmulighederne, her tænkes på delvis
finansiering via sponsorer, fonde osv. Dette forudsætter imidlertid, at kommunen
udarbejder og finansierer projektplaner (inkl. miljø osv.), budgetter mm, så
potentielle investorer kan forholde sig til
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7.

8.

Orientering fra Idrætsinspektør Claus Madsen.
a)

Status på udskiftning af kunstgræs og belysning på kunstgræs.
Nyt græs tæppe i Vedbæk opstarter 7. september og afsluttes uge 42. LED lys
udskiftes både i Vedbæk og på Rundforbi.

b)

Corona information, status på genåbning
Vi har løbende haft ændrede vilkår og retningslinjer, igennem de forskellige faser. Vi
har afventet fase 4 med mere normale vilkår, som nu er udskudt. Foreningerne har
løftet deres ansvar, der har været en stor fornøjelse at se deres håndtering af
retningslinjerne og de ændrede vilkår igennem alle faserne.
Nuværende forhold køre frem til 1. nov. – ved mindre andet meldes ud fra
regeringen.

c)

Status på renovering af skydebaner
Der er opsat nyt lys på den ene bane, der også er blevet renoveret og for nyligt
godkendt af politiet

d)

Termiske kameraer
Til optælling, på alle idrætsanlæg. Der vil i september starte opsætning på alle
anlæg. Der vil på næste møde blive gennemgået hvordan det vil fungere.
Opsætning forventes færdiggjort i november måned.

e)

Renovering af tag på Rundforbi
Nedrivning af taget på servicebygning ved tørhal og udefaciliteter er færdiggjort.
Opbygning er i udbud og forventes opstartet ultimo september. Idrætshallen er taget
ud af udbud og genopbygning er opstartet. Salen er igen klar til anvendelse fra
1.oktober.

Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer.
a)

Aktiviteter
Oversigt vedhæftes referatet.

b)

Covid19
Stadig fase 3, hvilket giver nogle udfordringer i forhold til lokale og plads.

c)

Sommer 2020
Renovering og camps, vil gerne rose alle de foreninger der har afholdt camps, det
har været dejligt at se afholdelsen.
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d)

Åbningstider
Skærpede åbningstider. Lukket fra 12-16
Afmelder modulet, brug det aktivt så faciliteterne kan benyttes optimalt. Bruger
vejledning sendes med referat.
Tak for accept og respekt for de regler og forhold vi lige nu må leve med både pga.
corona og renovering.

9.

Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen.
Afbud.

10. Orientering fra foreningerne
Golddiggers: har haft medlems fremgang på trods af denne mærkelige coronatid,
kommercielt har det kostet klubben pga. aflyste kampe. Golddiggers har stadig 2 fuldtids
ansatte, og har lige nu ca. 10 udenlandske spillere på besøg.
FC-ruderdal; RBK og BSV er blevet sammenlagt, tilført kritiskmasse, der er ansat en daglig
administrativ leder, Michael Gravgaard og Sportslig leder af Sami Gega – derved kan de
frivillige koncentrere sig om træningen.
Havde udfordringer i starten med covid-regler, nu er det blevet indarbejdet i hverdagen. Ser
gerne at der åbnes tidligere op og ligges en plan – så der sker noget. Klubben ærgrer sig
over ikke at kunne bruge Rundforbi, held i uheld at det er lige nu.
Glæder sig over kunstgræs på Vedbæk.
Foreningerne vil gerne være behjælpelige med at skaffe midler fra fonde og lign.
Dykkerklubben: har dykket udendørs siden marts. Junior afdeling og uddannelse har
desværre måtte ligge stille, og uddannelsen er nu helt droppet i år. Starter juniorer op 11.
september. Savner at komme i svømmehallen, det giver et boost at kunne samles.
Rudersdal Idrætsråd, har afholdt repræsentantskabsmøde i går aftes, referrat fremgår af
hjemside. Overrakte igen i år initiativprisen, som i år gik til Furesø Golfklub og
idrætslederprisen der gik til Brian Steffensen fra Holte IF Håndbold
Man kan læse om idrætsrådet på hjemmeside og like/følge på facebook, foreninger
opfordres til at være medlem og følge med.
Skytteforeningen: ved at være færdige med den ene bane, har fået ny lys – har været
lukket ned, ingen aktivitet siden 1.marts. Glæder sig til at komme i gang, især med den nye
bane.
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Badminton: Fik med besvær afviklet sommercamps, 2 uger blev afviklet på gymnasiet – de
har været fuldt booket og givet 10-15 nye medlemmer. Seniorerne har et stabilt medlemstal
og har også måtte afvise nogle nye brugere, da der ikke er kapacitet til at oprette et nyt
begynder hold. Skal have afviklet klub mesterskab i starten af oktober, hvilket lige skal
koordineres med hallen.
Gymnastik: havde bestyrelsesmøde i går – jubilæum sidste år skal fejres – tænker
børnevenligdag med opvisning. Arbejder på forskellige modeller. Langsom start,
planlægger med så meget udendørs undervisning som der er mulighed for – efterspørger
mulighed for musik til den udendørs træning.
Håndbold og idrætsskolen
Har haft lukket ned, forsøgte at lukke op for tilmelding før sommerferie, og har stor
venteliste da der er kommet rigtig mange tilmeldinger. Forsøger sig også med meget
udendørs. Starter op 17. september, overvejede at vente til nov. men efterspørgslen er for
stor til at udskyde.
Svømmeklubben: mangler medlemmer i forhold til sidste sæson (150), men kan se at
tilmeldinger begynder at komme nu, så håber at det kommer. konkurrence svømmere er i
gang, men med mange tekniske udfordringer – håber nu hvor svømmeskolen går i gang at
det bliver mere gnidningsfrit.
Havde nogle gode uger i sommerferien med svømmecamps som var næsten udsolgt. Ca.
100 børn igennem på de 3 uger.
Er lidt udfordret på stævner – i forhold til corona retningslinjerne.

11. Eventuelt
Bo fortæller om weekend workshop for unge, lad verdensmålene inspirere dig til at udvikle
din hverdag, din forening, skole og dit lokalsamfund, invitation og information kan findes via
nedenstående link, og må meget gerne deles og formidles til unge foreningerne:
https://frivillig.rudersdal.dk/ff/nyheder/llad-verdensmaalene-inspirere-dig-til-udvikledin-hverdag-din-forening-skole-og-dit
Bo fortæller om frivviliguge for bæredygtige fællesskaber i perioden op til Friviligfesten

den 25. september, har jeres forening mulighed for at lave pop up aktiviteter.
Læs mere her: https://frivillig.rudersdal.dk/ff/nyheder/frivilliguge-baeredygtigefaellesskaber
Brugerrådet bemærker at der er flere klubber giver udtryk for kapacitetsproblemer og
ventelister.
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