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FC Holte, Tine Raabjerg  
FOF Rudersdal (afbud)  
HI Atletik, Søren Bidstrup  
HI Badminton, Carsten Loesch  
HI Gymnastik  
HI Hovedforeningen  
HI Håndbold, Klaus Lorenzen  
HI Ski  
HI Volleyball, Karen Bonnesen  
Holte MBT klub 
Holte Husmoder Badmintonklub (afbud) 
Holte Star,  
Høsterkøb 2000 
Rudersdal Idrætsråd, 
Rudersdal Boldklub 
Søllerød Orienteringsklub, Iben Maag  
Skodsborg FIF 
Søllerød Petanque Klub,  
Søllerød Senior Sport, (afbud) 
Vet 92 Fodbold 
Kommunalbestyrelsesmedlem, Per Carøe (til kl. 18)  
Idrætsinspektør, Claus Madsen  
Halinspektør Steen Andersen  
Ansat på Rudegaard  
Ung I Rudersdal, Juliane Graff Daugaard  
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Ulla Schou  
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1. Velkomst ved Steen Andersen (og præsentation) 

2 nye medarbejdere på Rudegaard: 

 

Steen Nielsen  

Phillip Skovgaard 

 

Juliane Graff Daugaard er ansat i Villaen (Ung i Rudersdal) i stedet for Rasmus Stange som 

er holdt op. 

 

 
2. Godkendelse af dagsorden  

Nød til at lave lidt om på rækkefølgen af punkter, således at pkt. 9 kommer efter pkt. 3, da 

Per Carøe skal gå kl. 18. 

Desuden flyttes pkt. 4 til efter pkt. 6 

 

Godkendt  med endnu en flytning: pkt. 10 kom efter pkt. 9 

 

3. Godkendelse af referat fra 18. juni, vedhæftet som bilag. 

Godkendt med rettelser fra Badmintonafdelingen – Carsten Loesch 

(sendes ud med næste referat) – se vedlagte fil. 

 
4. Afmeldelsesmodul ved Henrik Skovgaard 

 (flyttes til efter pkt. 6) 

Vi skal have gang i brugen af afmeldelsesmodulet, 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  

 

 Der blev spurgt, om man kan kontakte dem, der har booket lokalet, hvis man som forening 

ønsker at bytte lokaler. Henrik Skovgaard nævner at man på nuværende tidspunkt ikke kan 

se personer, men kun hvilken forening, der har booket det enkelte lokale. 

 

 Hvis man booker lokalet med kort varsel, - må man tage lokalet som det er. 

 

 Hvis der er 3 hold fra en forening i samme hal og en af holdene aflyser, - Skal man så også 

afbooke det? – I sådanne et tilfælde står hallen jo ikke tom, så det er ikke i den situation, 

der skal afbookes. 

  

 

 
5. Orientering fra UiR – Juliane Graff Daugaard 

https://frivillig.rudersdal.dk/ff/nyheder/frivilliguge-baeredygtige-faellesskaber
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Juliane er i gang med en ny virksomhedsstrategi for Villaen (UiR) – Det går ud på, at følge 

de unges væresteder efter skole og til de skal til træning.  – Hun opfordrer foreningerne til at 

tænke villaen ind, i foreningsarbejdet med børn og unge. 

 

Der blev spurgt ind til elektronisk nøgler, så det er muligt for skiafdelingen at komme i 

Villaens kælder. De er blevet udleveret. 

 
6. Budget 2021-23 

Hermed fremsendes KMB’s budgetforslag for 2021-24 til brug for høring i udvalg, 
råd, bestyrelser og brugerråd.  
 
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 
 
Budgettet og økonomien generelt er præget af særligt 2 markante begivenheder: 
 
• Udligningsreformen 
• Coronapandemien 

 
Brugerrådet på Rudegaard kom med følgende udtalelse til budgettet: 
 
Brugerrådet på Rudegaard støtter op om viljen og ønsket om at vedligeholde de 
eksisterende idrætsfaciliteter.  
 
Brugerrådet ser gerne, at rapporten (idrætsanalysen) bliver brugt som et aktivt værktøj og 
bliver synligt i det fremtidige budgetarbejde.  
 
Brugerrådet på Rudegaard opfordrer til, at der arbejdes videre på ønsket om at bygge en ny 
hal på Rudegaard Stadion i stedet for på Dronninggårdskolen.   
 
Brugerrådet peger på, at der er sat mange penge af til svømmehaller, som man mener, vil 
være bedre brugt andre steder på idrætsområdet. 

 
 

7. Orientering fra idrætschef Claus Madsen 

a) Corona information – status på genåbning 

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

Vi har haft afventet fase 4 med mere normale vilkår, som nu er udskudt. 

https://www.rudersdal.dk/budget
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Foreningerne har løftet deres ansvar, det 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. – med mindre andet meldes ud fra 

regeringen. 

Følg reglerne for hvor mange der kan være i lokalerne, som der er slået op uden 

på lokalerne. 

 

b) Status på Holte hal 1+2 - Nyt gulv, tag og lys 

 

Arbejdet med gulvet er slut, men der mangler fodpaneler, dommerpult og andre 

småting. 

 

Mangler orange maling på volleybanerne. Skal genmales på et tidspunkt. 

 

Der lægges Tagpap på hal 2 som skal holde i 25 år 

 

Nye lysmaster udenfor hallen– firkantet lys på kunstgræs, nyt lys over alt 

indendørs – også på lysløjpen. 

 

Der bliver sat en ekstra række lys på i hallen, og lux bliver fordelt bedre. 

Lyset bliver computerstyret. Det betyder at Personale og brugere lige skal vende 

sig til den nye måde at bruge det på. 

 

Akustikken er blevet dårligere, der kan evt. sættes nogle lydplader op. – Det 

undersøges. Lyd er af samme grund opdateret. 

 

Badminton roser placeringen af lyset i hal 1. 

 

 

c) Status på udskiftning af Kunstgræs og nyt lys 

Der bliver lagt nyt kunstgræs tæppe på grusbanen på Rudegaard. Kunstgræs 

skal/bør skiftes hvert 10. år. 

Det nye lys bliver direkte på banen - Firkantet lys – som i Birkerød. 

 

Der bliver sat termiske kameraer op i hal 1 og 2, samt kunst græs baner, så man 

kan registrere aktiviteter på banerne. –  

 

Der er nogle miljømæssige udfordringer, derfor kender vi ikke opstart på 

omlægning af banerne endnu. Meldes til brugerråd når tidsplan foreligger. 

 

 

 

 

d) Cafévirksomhed på Idrætsområdet 
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Forpagtning af caféerne på Rundforbi og i Birkerød har været slået op, som et 

samlet udbud med køkkenfaciliteter i Birkerød.  

Planen er at der skal være mulighed for at benytte caféen på alle 

idrætsanlæggene i en eller anden form. 

Der er 5 ansøgere, som behandles i denne uge – vi forventer at en ny forpagter 

starter fra uge 43.  

 

8. Orientering fra Halinspektør Steen Andersen 

 

Hvis foreningerne skal bruge mødelokale på Rudegaard efter kl. 22 i hverdagene og efter 

18.30 i weekenderne, må de meget gerne vælge at få booket foreningslokalet hos Steen – 

evt. pr. mail, da der ikke skal være personale til at lukke det lokale. 

 

Steen appellerer til at dem, der benytter fodboldbanerne, om at samle deres affald op efter 

sig. 

 

Lyset på parkeringspladsen ved foreningshuset er nu i orden, - så vi kan trykt gå den mørke 

tid i møde. 

 

Steen ønsker at alle foreningerne får en god sæson og forventer, at der ikke er mere der 

skal ændres mht. bookinger. Foreningerne gav Steen grønt lys til at få lagt bookingerne  i 

bookingsystemet. 

 

9. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Per Carøe 

(flyttes frem før pkt. 4) 

 
Per Carøe orienterede om rammeaftale for budgettet og gav udtryk, for at der var en 

forhåbning om, at det ender ud i et  + 

Udligningsreformen er endt i en god aftale for Rudersdal kommune. 

Muligheden for at sætte skatten op drøftes i kommunalbestyrelsen. Dette vil give nogle gode 

muligheder for bl.a. Idrætsområdet. 

Der bliver kigget på løsningerne omkring svømmehallerne 

Selvom der er sat penge af til det nye projekt med hal på Dronninggårdskolen i 2021, ser 

projektet ikke særlig sandsynligt ud på nuværende tidspunkt.  

 

Karen spurgte, om det er en god ide at få Rådgivning fra Kultur mht. fremlæggelse af forslag 

igen om en Holtehal på Rudegaard. Det mente Per Carøe var en god måde at komme 

videre på. 

 

Der blev spurgt til, om Svømmehallen på skovlyskolen åbner igen. – Det gør den ikke. 

 

 

10.  Status på flagstangsprojekt 
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Claus Madsen har undersøgt mulighederne for reklame, som kan sponsorere flagstangen 

og fortalte, at det er ikke muligt at få lov til at sætte reklame på indgangen til stadion. Det er 

muligt at sætte en sponsorplade på fundamentet af flagstangen. 

 

Per Carøe har også undersøgt sagen og nævnte, at det er svært at få lov til at sætte 

bannere op. – Han har valgt at tage det med på et udvalgsmøde, – da reglerne for 

reklamering i kommunen for private og kommunen ser ud til at være meget forskellige. 

Aftalen er, at kommunen vel betale den anden halvdel af det, der kan skaffes af 

foreningerne og fonde. 

 

Hvis flagstangen skal være 30 meter i stedet for 26 meter, bliver den dobbelt så dyr. 

 

Hvis der ikke kan skaffes penge, betaler kommunen for en flagstang. Spørgsmålet er, hvor 

høj man har råd til, den så kan blive. Dette drøftes i forvaltningen. 

 

 

11.  Orientering fra foreningerne 

 

Håndbold er i gang i hallen og takker for, at det har været muligt at træne hele sommeren. 

Rudersdal cup bliver gennemført uden overnatning, og evt. omklædning og bad. 

 

Badminton har været til DM uden publikum. Har skiftet seniortræner. Økonomisk har 

klubben mistet 200-250.000 kr., men har fået noget fra coronapuljen og håber på at 

medlemstallet kommer op igen. 

 

Volleyball: Klubben har trænet i sommeren udendørs. Ikke mistet så mange medlemmer og 

har fået ny medlemmer. 

 

Atletik – udendørs sæson er i gang, unges seniormesterskaber gav 2 medaljer, – og 

foreningen er rigtig godt tilfreds med det.  

Har nydt godt af at de har trænet udendørs og har planer om at sætte noget i gang for 

skolerne. 

 

SKI afdelingen beretter om en tynd sæson. Træningen rykkede udenfor så snart det var 

muligt. Det har været en udfordring. Med hensyn til skirejer er der strenge restriktioner, og 

det er derfor svært at planlægge på samme niveau som der plejer, da rejsen kun må være 

for deltagere.  

Kongevejsløbet er blevet aflyst, og det kommer til at betyde noget økonomisk. 

 

Iben fra Søllerød orienteringsklub fortalte, at det har været svært, men at de er begyndt at 

kunne løb normalt. De har stadig udfordring med deres spisningsarrangementer. Der har 

været afholdt uformelle stævner i foråret, - den kommende weekend er der 2 store stævner. 

De har ikke været så økonomisk påvirket. Har et stort ønske om chips på dørene. 
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12.  Orientering vedr. Sports Cafeen 

Claus Lorenzen berettede om at der ikke har været nogen aktivitet pga. Corona – forventer 

at have Cafeen åben til Rudersdal cup. 

 

 

13.  Eventuelt 

 

Ekstra køleskabe bliver fjernet fra foreningslokalet. 

 

 Bo Eriksen 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 i foreningerne:  

 

 https://frivillig.rudersdal.dk/ff/nyheder/llad-verdensmaalene-inspirere-dig-til-udvikle-

din-hverdag-din-forening-skole-og-dit 

 

 Bo fortæller endvidere om frivilliguge for bæredygtige fællesskaber  

 I perioden op til Frivilligfesten 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 

 
  

Claus Lorenzen fortalte om arrangement 23. september kl.17.30 til 20.30 på Mariehøj – 

vedr. udsatte. 

 

Iben fremsagde sit ønske om at få en anden dag til brugerrådsmøde om sommeren. – 

Claus Madsen gjorde opmærksom på at alle brugerråd på Idrætsområdet holder deres 

brugerrådsmøder i samme uge.  En flytning vil betyde at andre ikke kan komme, men vi 

kigger på det i det ny år, når planen for møderne foreligger. 

 

Næste brugerrådsmøde på Rudegaard bliver torsdag den 26. november 

På gensyn! 
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