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Referat 
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal 

Mødested Birkerød Idrætscenter – Glassalen 

Mødedato mandag d. 24. august 2020 

Mødetidspunkt Kl. 17:00 – ca. 20.00 

Bemærkninger Der vil blive serveret en let forplejning til mødet 

Medlemmer 
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ABS, Käthe Pedersen 

Aftenskolerne AOF of FOF  

Beachvolley Rudersdal 

Birkerød Håndboldklub 

Birkerød Billardklub 

Birkerød Bridgeklub 

Birkerød Fritidsskole – DOF, Lena Becker  

Birkerød Gymnastik og trampolin 

Birkerød Judo og Jiu-jitsu klub, Erik Kragh og Leif Harish 

Birkerød Karateskole 

Birkerød Netværksforening, Allan Kjærsgaard 

Birkerød Svømmeklub 

Frimærkeklubben, Niels Kristian Hansen 

Holte Håndbold 

Høsterkøb Fodbold 2000 

Høsterkøb Håndbold 

Kickboxing Academy 

Lørdagsklubben 

Ny Høsterkøb Boldklub 

Rudersdal Bokseklub 

Rudersdal Fægteklub, Knud Skadborg 

Rudersdal Idrætsråd, Uffe Kemnitz 

Rudersdal Sportsdanserforening 

Skjold Birkerød Basketball, Ulla Kurish 

Skjold Birkerød Fodbold, Henrik Sloth 

Skjold Birkerød Minisport 

Skjold Birkerød Gymnastik, Niels Henning Bjørn 

BK-13, John Austin og Ivan Christiansen  

Ø-klubben  

Kommunalbestyrelsesmedlem Erik Mollerup  

Halinspektør for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal, Carsten 

Jacobsen 

Halinspektør for Birkerød svømmehal, Daniel Budding Høyer 
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Emne/udvalg Brugerrådsmøde for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal 

Afbud_ 





  

Administrationschef, Henrik Skovgaard under punkt 4.  

Idrætsinspektør Claus Madsen 

Foreningskonsulent, Bo Eriksen  

Referent Julie Lykke Schmidt Larsen 

1) Velkomst og præsentation af halinspektør v/ Carsten Jacobsen 

 

2) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

3) Godkendelse af referat fra den 16/06-2020 

Godkendt. 

  

 

 

4) Afmelder modulet, Henrik Skovgaard 

Henrik har meldt afbud – materiale er uddelt ved møde. 

Vi skal have gang i brugen af afmeldermodulet, det er meningen at alle trænere kan få et link – 

og derved nemt og hurtigt afmelde træningstider der ikke benyttes, så andre foreninger kan 

bruge disse.  

 

Vejledning og mere information kan findes her: 

https://frivillig.rudersdal.dk/ff/nyheder/frivilliguge-baeredygtige-faellesskaber 

 

 

5) Forpagtning af Caféen i Birkerød Idrætscenter 

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 Birkerød Idrætscenter er brugerne repræsenteret i ansættelsesudvalget af Henrik Sloth.   

 

 

6) Budget 2021-24 

Sagen fremlægges med henblik på en samlet udtalelse fra brugerrådene, der kan indgå i 

Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget. 

 

Budget og investeringsoversigt er vedlagt, som grundlag for høring. 

 

Claus præsenterer budgettet.  
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Budgettet og økonomien generelt er præget af særligt 2 markante begivenheder, 

udligningsreformen og coronapandemien.  

 

Knud spørger til sjælsøhallen  

Sjælsøhallen var officielt lukket, men en renovering af skolehallen gjorde det nødvendigt 

midlertidigt at åbne igen for genplacering. Så snart skolehallen er færdig – er sjælsøhallen 

lukket.   

Mindre klubber er ikke adresseret i rapport. 1.udgave – politikkerne har givet udtryk for en 

uddybning – hvor flere foreningsgrupper vil blive kortlagt.  

 

Projekt i BIC (omklædningsrummene) er der sat 4. mio. af men projektet koster 17 mio.  

 

Udtalelse fra brugerrådet for Birkerød Idrætscenter g Birkerød Badmintonhal: 

Brugerrådet ser gerne at rapporten (idrætsanalysen) bliver brugt som et aktivt værktøj i 

det fremtidige budget arbejde. Derudover at der tænkes i helheder og større perspektiver, 

i stedet for at renovere igen og igen – kan de samme penge eventuelt bruges på nyt, og er 

der andre måder at finansiere det på.  

 

 

 

7) Orientering fra Idrætsinspektør v/Claus Madsen 

 

a) Corona information, status på genåbning 

Vi har løbende haft ændrede vilkår og retningslinjer, igennem de forskellige faser. Vi har haft 

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 at retningslinjerne og de 

ændrede vilkår igennem alle faserne.  

Nuværende forhold køre frem til 1. nov. – ved mindre andet meldes ud fra regeringen.  

b) Plan for facade maling Birkerød Idrætscenter  

Der er ved at blive fundet ny malling, forventes at kunne blive malet næste år.  

c) Status kunstgræs baner og belysning 

 

Birkerød 

Opstart anlæg Banen er lukket i perioden fra den 

24.august til 19.oktober 

Optagning af gammelt hegn Færdiggjort 

Montage af hegnsstolper Fra 03. september (uge 37- medio uge 

38) 

Flytning af el-bokse    fra 7.september  

 

Montage af hegnspaneler    Fra 14. september (uge 40) 

Optagning af kunstgræs                   Fra 21. september – 30 september 

Finafretning Fra 01. oktober – 07. oktober  

Lægning af kunstgræs Fra 08. oktober 

Færdig projekt  19. oktober 
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8) Orientering fra Halinspektør Carsten Jacobsen 

 

a) Større arrangementer de kommende 6 måneder 

Oversigt uddelt og sendes ud med referatet. 

Kan afholde arrangementer koncerter foredrag og lign. for op til 500 deltagere – efter 

retningslinjer.  

Der afholdes opera koncert 11. september – Der sendes materiale ud sammen med 

referatet, gerne må deles med medemmer.  

 

b) Adgangskontrol og nøglebrikker  

Flere døre med salto – hvad siger foreningerne til et eventuelt depositum for nøglebrikker?  

Brugerrådet tilkendegiver at 100,- i depositum pr. brik, lyder rimeligt.  

 

Derudover vil Carsten rose alle foreningerne meget omkring håndteringen efter genåbning – 

alle regler og retningslinjer er overholdt og håndteret meget flot.  

 

Carsten orienterer om at der i stadion bygning har været vandprøver med legionellafor ca. 

14 dage siden. Det var et mindre udslag – men vi lukkede omklædningsrum med det 

samme, fik skyllede godt igennem og armaturer er blevet skiftet. Nye vandprøver er 

godkendt, der er åbent igen og ingen sundheds risiko.  

 

 

 

 

9) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer 

 

Covid19 har medført skærpede forhold, derfor er åbningstider justeret. Svømmehallen er 

lukket mellem 12 – 16, i denne periode er der dog skolesvømning.  

 

 

a) Større arrangementer og aktiviteter i svømmehallen de kommende 6 måneder.  

Oversigt sendes med referat.  

Klubstævner – drøftes og vurderes løbende hvad der kan afholdes og hvordan. 

 

 

 

 

10) Orientering – Kommunalbestyrelsesmedlem Erik Mollerup 

Erik har meldt afbud og deltager derfor ikke i mødet. 

Så frem der er spørgsmål, som brugerrådet ønsker undersøgt/belyst medvirker han gerne til det. 
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11) Orientering fra foreningerne. 

 

 

Skjold fodbold, er kommet i gang igen, noget af et projekt. Det vælter ind med tilmeldinger på de 

helt små hold.  

 

Frimærkeklubben, går først i gang i september, til de alm. møder bør nye krav ikke være et 

problem – men til større arrangementer skal der tænkes løsninger.  

Stort arrangement i 2022  

 

Fægtning, har haft lukket i 5 måneder og er lige startet igen. Har dog været lidt inde i 

sommerferien med mindre sommerferieaktiviteter, som har været stor succes, vil gerne gentage 

i efterårsferien.  

  

 

Skjold gymnastik, starter op i næste uge. Har haft sommerferie aktiviteter i søndervangshallen – 

hvilket har været god test til håndhævning af nye retningslinjer 

 

Skjold basket startede op før sommerferien, så alle hold lige var inde at prøve.  

Nogle hold har som normalt også trænet i sommerferien.  

I gang med ny sæson – 40 børn til åbent hal arrangement. Udfordring i at sjælsøskole hal er 

lukket.  

 

Idrætsrådet har møde i morgen. 

Man kan læse om idrætsrådet på hjemmeside og like/følge på facebook, foreninger opfordres til 

at være medlem og følge med.  

 

Netværksklubben, har ikke kunnet afholde noget, men har måske fokuseret for meget på 

hvordan de plejer at afholde, og at dette ikke stemte overens med Covid19-regler.  

Vil eventuelt forsøge at afholde 1 dags LANparty – skal kigge på retningslinjerne hvad der kan 

lade sig gøre.  

Retningslinjer fra DGI er delt med foreningen.  

 

Badmintonklubben har forsøgt sig med udendørs badminton, som har fungeret udmærket. Er 

kommet i gang med alle hold igen og har en medlemsstigning på ca. 15 % på ungdomshold. 

 

Judo klubben startede op i sidste uge, medlemmer er vendt tilbage med fuld kraft og har glædet 

sig – ser positivt ud – dansk judo union og –retningslinjer er ved at bliver indarbejdet så det 

bliver naturligt i træningsdagen.    
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12) 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-udvikle-din-

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-baeredygtige-

faellesskaber 

 

 

https://frivillig.rudersdal.dk/ff/nyheder/llad-verdensmaalene-inspirere-dig-til-udvikle-din-hverdag-din-forening-skole-og-dit
https://frivillig.rudersdal.dk/ff/nyheder/llad-verdensmaalene-inspirere-dig-til-udvikle-din-hverdag-din-forening-skole-og-dit
https://frivillig.rudersdal.dk/ff/nyheder/frivilliguge-baeredygtige-faellesskaber
https://frivillig.rudersdal.dk/ff/nyheder/frivilliguge-baeredygtige-faellesskaber

