
BRUGERRÅD RUDEGAARD IDRÆTSANLÆG 

Referat 
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Microsoft Teams-møde  

Deltag på din computer eller via mobilapp  

Link til Team-møde  

Få mere at vide | Mødeindstillinger   

 

Mødedato Torsdag den 11. februar 2021 

Mødetidspunkt Kl. 18.00 – 19 

 

Bemærkninger Når I skal deltage i mødet, klikker I blot på ”klik her for at deltage i 

mødet”.  

I skal sandsynligvis acceptere eller tillade at teams åbner på jeres 

enhed – derefter skal i vælger hvilken browser den skal åbne i.  

I skal deltage som gæst, og bedes skrive navn og forening i 

navnefeltet.  

 

Har I problemer med at komme på, kan I ringe til en af os, så vil vi 

forsøge at vejlede jer igennem det:  

Julie Larsen 72 68 56 86  

Ulla Schou 72 68 56 82  

Carsten Jacobsen 72 68 56 85 

Daniel Buddig Høyer 72 68 56 62  

Steen Andersen 72 68 56 79  

 
Ikke alle herunder deltog (X). Alt er skriftligt og sendes til alle foreninger 

 

Medlemmer 

 























FC Holte, Tine Raabjerg  
FOF Rudersdal 
HI Atletik, Søren Bidstrup 
HI Badminton, Carsten Loesch 
HI Gymnastik 
HI Hovedforeningen,  
HI Håndbold, Klaus Lorenzen (X) 
HI Ski 
HI Volleyball, Karen Bonnesen (X) 
Holte MBT klub 
Holte Husmoder Badmintonklub 
Holte Star,  
Høsterkøb 2000 
Rudersdal Idrætsråd, Lars Engelbrecht (X) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA3MzRmMjUtNDE4Ni00N2RjLWE3MjYtMmM4YjUwYzE0Nzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227183f172-4c43-4f0f-95df-ddf1983662f2%22%2c%22Oid%22%3a%2217470006-535b-4386-b246-19738be841da%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=17470006-535b-4386-b246-19738be841da&tenantId=7183f172-4c43-4f0f-95df-ddf1983662f2&threadId=19_meeting_YTA3MzRmMjUtNDE4Ni00N2RjLWE3MjYtMmM4YjUwYzE0Nzhm@thread.v2&messageId=0&language=da-DK
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Rudersdal Boldklub 
Søllerød Orienteringsklub, Iben Maag (X) 
Skodsborg FIF 
Søllerød Petanque Klub,  
Søllerød Senior Sport,  
Vet 92 Fodbold 
Kommunalbestyrelsesmedlem, Per Carøe (X) 
Idrætsinspektør, Claus Madsen (X) 
Halinspektør Steen Andersen (X) 
Ansat på Rudegaard 
Ung I Rudersdal, Juliane Graff Daugaard 
Bo Eriksen, Forenings- og fritidskonsulent (X) 

Referent Ulla Schou 

 

 

 
DAGSORDEN 
 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra 27. august 2020, vedhæftet som bilag 

Godkendt 

 
3. Status på COVID19: 

 
a. Generelt 

Dette virtuelle møde er en ny måde at afholder møder på. 

Det er vigtigt at få budskab ud til jer allesammen, derfor 

er der skrevet udførligt under pkt. 5 om, hvad der sker. 

Desuden har vi valgt et punkt der hedder ”Åben dialog” til 

sidst, hvor det er vigtigt for os at høre foreningerne. 

 

Vi styrer hen imod den 28. februar og håber, at vi der kan 

åbne op, – men hvis Kommunal Bestyrelsen bad os åbne 

i morgen, ville vi kunne gøre det. Vi er klar ! 

 

b. Forskellige restriktioner 

Generelt er alt lukket ned og anlæg er lukket for adgang. 
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Intet nyt omkring åbning endnu. 

 

 

c. Foreningsaktiviteter der er tilladt 

Fodboldbaner er nyligt åbnet under specielle 

restriktioner, og der er også andre bl.a. kick-boksning, 

amerikansk fodbold, 2 atletikfolk, OL-svømmere og volley 

som har fået speciel tilladelse. Disse åbninger kører 

fornuftigt. 

 
4. Budget 2021-24 – Claus Madsen gennemgår idrætsdelen 

 
Budget 2021-24 

 

Claus Madsen fortalte, at Idrætsområdet har indrapporteret manglende indtægt 

3,6 mill.kr. for 2020. Dette tab har kommunalbestyrelsen understøttet.  

 

Vi har allerede et underskud på 400 000 kr. i budget 2021, og hvordan 2021 

former sig, kommer meget an på, hvor mange der bl.a. må være i 

svømmehallerne fremadrettet, Dette afhænger igen af corona situationen i 2021. 

 

Der er afsat 10 mio. til fremmende projekter – og der er politisk velvilje til at gå i 

gang med disse. 

 
 

5. Orientering fra idrætschef Claus Madsen – skriftligt indlæg 

 

a) Nuværende projekter 

 

Projektet vedr. kunststofbanerne er afsluttet. Dette betyder at der står nyt 

kunstgræs over det hele nu. Lysprojektet er afsluttet. Dette betyder, at vi bl.a. har 

fået bedre lys på fodboldbaner, på lysløjpen og i baderummene. Det er 

energibesparende og vil derfor give en besparelse på længere sigt, endvidere 

kan det tændes og slukkes automatisk efter behov.  

 

b) Projekter 2021 – herunder foreningsinvolvering 

Udskiftning af tag på Holtehal 2 

På mødet den 29/04 2020 har Kommunalbestyrelsen godkendt projekt for 

renovering af taget på holtehal under de fremrykkede projekter som følge af 

regeringens beslutning om at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft.  

https://www.rudersdal.dk/budget
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Undersøgelser af taget på Holtehal 2 viste efterfølgende, at tagets konstruktion 

grundlæggende er vanskelig at foretage videre renovering af i form af ny tagpap 

oven på den eksisterende tagpapdækning.   

 

På Kommunalbestyrelsesmødet den 16/12 2020 blev der orienteret om 

ovennævnte problemer med tagets bæreevne i forhold til den eksisterende 

konstruktion. Projektet reduceres til at omhandle en eftergang af 

tagpapdækningen som en midlertidig løsning indtil en udskiftning af taget bliver 

mulig. 

 

Sagen forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 20. 

februar med henblik på godkendelse af økonomi før byggestart. 

 

Der er drøftet og undersøgt, om taget kan løftes 1,5 m, så lofthøjde kan 

godkendes. Dette er ikke en mulighed, da det vil være meget bekosteligt. 

 

Taget på Holtehal 2 er udført med en bærende rørkonstruktion af stål med 

tagkassetter. For at sikrer at vægten på taget holdes nede under den nuværende 

vægt, foreslås tagkassetterne udskiftet til nyere type. Nye materialer og metoder 

gør, at der kan oplægges nye tagkassetter, som kan isolere efter til nutidens 

isoleringsstandarder inden for den tilladte vægt af, hvad tagkonstruktionen kan 

bære.   

 

Udskiftning af tagets kassetter vil foregå under fuld eller delvis overdækning af 

hallen med stillads. Da en overdækning af hallen er meget omkostningstung 

arbejdes der sideløbende med projektering af sagen på at finde alternative og 

billigere løsninger. Der er dog et stort fokus på at vandindtrængninger skal 

undgås på bl.a. det nye sportsgulv, som blev afleveret i sommeren 2020.  

 

Den nye tagkonstruktion udføres som et varmt tag (ikke ventileret konstruktion) 

opbygget på stål-trapezplader med isolering og afsluttende tagpapdækning 

udvendigt. På inderside af loftet monteres akustikregulerende loftsplader. 

I sagen indgår også nye tagrender og nedløb, faldsikring, nye nødudgange, 

motorbetjente ovenlyskupler, tagvinduer samt solafskærmning og mørklægning. 

 

Taget på Holtehal 2 er ideelt til etablering af solceller. I forbindelse med 

udskiftning af taget vil det kræve en eftervisning af bæreevnen af 

tagkonstruktionen for indplacering af solceller på taget. Den foreløbige 

gennemgang af taget tyder ikke på, at den flade del af taget over hallen kan 

anvendes, men en eftervisning vil klarlægge dette, samt om eventuelt dele af den 

flade del kan anvendes. Rådgiver har dog vurderet, at dele af taget (herunder 

den sydvendte mansard og dele af den flade del over indgangsområdet mod 

vest) bør kunne bære vægten af solcellerne evt. ved simple forstærkninger. 
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Det er vigtigt at nævne, at der ikke er lavet procesfejl eller andet. 

Tværtimod er der ageret rettidigt, da problemet blev tydeliggjort. 

  

Tidsplan 

Scenarie 1: Maj, juni, juli, august 

Scenarie 2: juni, juli, august, september 

 

Scenarie 1 vil blive anbefalet 

 

Hal kapacitet og løsninger i byggeperioden: 

Corona kan også komme til at sætte dagsorden i denne periode, selv om vi alle 

håber det er fortid, men det ligger blot 12 uger frem i tiden. 

 

Bygge periode estimeret til 4 måneder = 16 uger, de 7 uger er sommerferie 

 

Der skal arbejdes med tanker fra nu af om foreningernes faktiske behov. Tider 

kan ikke erstattes 1:1, der skal prioriteres, så vi får det nødvendige behov.  

Vigtigt at nævne er, at alle muligheder kommer i betragtning i fleksible løsninger, 

hvor bevægelse for brugere bliver nødvendigt. 

 

Vi vil anbefale og bede om tilladelse til, at alle anlæg inklusivt anlæg på skoler og 

gymnasium bliver sat i spil. 

 

Vi vil i dialog med forbundene, således at der ikke afvikles hjemmekampe før 

september 

 

Evt. kampe i maj måned vil vi sætte før træning på tværs af alle haller (på 

weekends) 

Alle ledige tider vil blive fundet frem, og dette vil betyde, at der så kan forventes 

anderledes træning. Foreninger vil blive bedt om at tænke i anderledes 

træningsplaner. 

 

Sommerskoler afholdes i andre haller og anlæg. 

 

Har vi yderligere behov, vil vi arbejde med at få dækket behovet eksternt hos 

nabokommuner i samarbejde med den enkelte forening. Virumhallen er varsles 

og de vil undersøge mulighederne i denne periode, og der kan også være andre 

haller i spil. 

 

Dark Horse: hvis tidsplan ikke overholdes. Derfor skal tag over halgulv 

prioriteres. 
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Vi forventer at kunne have en plan for afvikling af træning og kampe omkring 

1.april.  

Involveringen starter ASAP. 

 

Derfor vil vi allerede fra nu af gå i dialog med foreninger omkring løsninger. 

 

Ombygning af servicebygning Rundforbi 

Hele servicebygningen, der betjener omklædning, bad og idrætslokalet, har 

været under ombygning, siden juni måned 2020. 

 

Ombygningen og renoveringen bliver færdiggjort den 1.marts, således at den er 

klar til anvendelse, når der lukkes op for faciliteterne igen. 

 

Selv om ombygningen var på baggrund af vand og fugtskader med utætte tage, 

vinduer m.m., så vil man komme tilbage til helt nye lofter, der nu er isoleret, helt 

nye belysninger, nye døre og nymalede vægge. 

 

Der er således ikke lavede nye baderum ud over et par stykker. Men hele 

rørføringen og vandforsyningen er nytænkt, så det skulle give en bedre oplevelse 

for vores brugere på anlægget. 

 

Fra 1.april skal der laves nogle udgravninger rundt om bygningen, da der skal 

lægges nye omfangsdræn. 

 

Der kommer en fase mere, hvor omklædningen ved svømmehallen skal 

renoveres.  

Mere om det på et senere tidspunkt. 

 

Svømmehaller 

Vi er ved at udarbejde renoveringsplaner for ombygning af vore svømmehaller. 

Meget af det vil være de tekniske anlæg, der skal udskiftes, men andre tiltag og 

bygningsdele vil blive arbejdet ind i projekter. 

 

Den store tekniske ombygning vil blive udført i driftsårene 2021-2024. 

 

Alle projekter vil blive planlagt, så vi så vidt muligt undgår lukke perioder. Helt at 

undgå det kan vi dog ikke. 

Renoveringen i Rundforbi og Trørød svømmehal har vi planlagt udført i 

sommerperioden, hvor der er lukket. Vi vil kun gøre det et sted af gangen, så vi 

kan flytte evt. aktiviteter. 

 

I Birkerød svømmehal vil vi udføre chlor insitu, og dette kan gøres uden at der 

lukkes. Der er dog nogle pumper der skal udskiftes, og det kan betyde, at der vil 

være lukket en enkelt dag. 
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Ellers skal der udarbejdes en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter. Det betyder, 

at den gamle svømmehal ikke ombygges i 2023 som tidligere planlagt. 

  

På Rundforbi er vi ved at opsætte kemifri vandbehandling, chlor incitu, som vi 

forventer os meget af. Det er også et led i vores strategi om at tage FN 

verdensmål alvorlige.  

For vores brugere og personalet vil dette være en mærkbar oplevelse, og vores 

driftsøkonomi vil have gavn af tiltaget. 

 

Kunstgræsbaner 

Udskiftning af kunstgræsbanerne er afsluttet i november og afleveret i december 

måned. På alle baner er der lavet små ændringer på op stregningen. Der er 

opsat sort panelhegn rundt om banerne, med ændring i åbninger, herunder miljø 

bander der skal holde på gummigranulat på banen. Der udover er der lavet 

miljøsluser, som tiltag for at spillere skal banke sine støvler ved afgang, så de 

ikke slæber granulat med i baderum eller med hjem. 

 

Den firkantede belysning er ikke helt færdiggjort. Der har været nogle udfordring 

med elforsyning, bl.a. er der på Rundforbi trukket helt ny elforsyning rundt om 

banen, da der er sket skad under banen i form af lynnedslag. 

Fremadrettet er vi ved at opsætte kamerastyring til lystænding. Projektet har 

været stoppet, da der ikke var spillere på banerne, men det køre igen. Tanken er, 

at lyset skal køre på lysstyring, og det betyder, at lyset på banen er tændt i 

tidsrummet kl. 16.00-22.00, hvis der er aktivitet, ellers er det slukket. Er der et hul 

i aktiviteterne, så slukkes lyset efter en perioden og tænder først, når der 

kommer spillere på banen igen. Efter kl. 22.00 er der mørkt. Da det er teknik, så 

kan det fejle. Derfor er der opsat bokse, hvor den lokale vagt kan tænde, indtil 

anlægget er repareret igen. 

 

Nyt halgulv i Birkerød Idrætscenter 

I perioden 8.juni til 15. august anlægges der nyt gulv i Birkerød Idrætscenter 

multihal. 

 

KFU har den 3.februar godkendt at gulvet udskiftes til PU-gulv, samt godkendt en 

indretning af baner på gulvet. 

 

Disse godkendelser vil være grundlag i involveringsfasen, hvor vi drøfter 

projektet med vores brugere i hallen, hvor vi får de sidste finesser med i 

projektet. 

 

Her skal vi også drøfte aktiviteter i sommerferien, så vi finder alternativer, som 

understøtter den enkelte forenings aktivitet. 
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I samme forbindelse skal der foretage ny indretning af foyeren, med det formål 

at gøre cafe området mere attraktivt. Her inddrages foreningerne også.  

 

I 2021 skal der arbejdes med planer for omdannelse af Søndervangshallen samt 

helhedsplaner for omklædningsbygning og hele svømmehalsområdet. 

 

 

Afslutning 

Der afvikles flere idrætsprojekter, som en del af idrætsanalysen flere steder i 

kommunen, bl.a. på tennisanlæg. 

 

Selv om der er lavet en plan, så vil planen blive vurderet år for år og indgå i 

budget behandlingen. 

 

Der vil løbende blive orienteret på brugerrådsmøder omkring status og projekter 

generelt. 

 

Link til handleplan for idrætsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsudvalgets 

anlægsbudget i perioden 2021-2024: Handleplan 
 

 

a) Ny forpagter – gennemgang af koncept 

 

Vi har fået ny forpagter, og de glæder sig til at starte op.  

Det har ikke været en nem start, men planen er, at de skal dække både  

Birkerød og Rundforbis aktiviteter, og vi håber derfor, at foreningerne vil tage 

godt imod dem, når vi starter op igen. Der skal være et godt samarbejde 

mellem foreningerne og den nye cafe i forbindelse med stævner, 

arrangementer m.m. 

Dette håber vi vil være yderligere attraktivt, når Foyeren i Birkerød 

Idrætscenter bliver shinet op. 

 

Der vedlægges en fil med nyhedsbrev fra den ny forpagter af Café Rudersdal. 

 

Klaus fra HI håndbold spørger til den 4-5 måneders lukning på Rudegaard i 

forbindelse med tagrenovering på Holtehal 2, da det kommer til at påvirke 

håndboldklubbens planer. De har slet ikke turde tro på, at de kommer i gang i 

denne sæson. 

Claus Madsen fortæller, at der bliver lavet en alternativ plan i den forbindelse.  

 

Karen Bonnesen fra HI Volley nævnte, at det bliver et stort arbejde i at få 

foreningerne op at køre igen, og derfor er det svært at forstille sig, hvordan 

Handleplaner.pdf
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det kommer til at være, hvis hallen skal lukkes igen pga. renovering. (selv 

med den positive hat på). 

Claus Madsen fortæller, at meget af renoveringen vil foregå over 

sommerferien (7 uger), men at han forstår dem. Der vil være en periode før 

sommer ferien og en periode efter. I Sommerferien er det ikke noget problem 

at flytte andre steder hen. 

 

Klaus fra HI håndbold spørger, om man evt. kunne lægge et gibstag henover, 

- så der kan spilles inde i hallen medens taget bliver renoveret. 

 

Claus Madsen siger at man vil tage det med – og i øvrigt gøre alt for, at der 

kan blive spillet.  Alt vil sættes i spil, for at få det til at fungere, og vi skal nok 

finde nogle gode løsninger til jer. – Vi er forberedt på evt. at låne lokaler på 

skoler eller andre kommuner. 

 

Klaus fra HI Håndbold beder om, at der bliver meldt ud så hurtigt som muligt. 

Svar: vi arbejder med løsninger nu, så det bliver hurtigst muligt. 

 

Iben fra Søllerød Orienteringsklub spørger til brugerinvolvering, og Claus 

Madsen lover, at de vil blive inddraget, når det er muligt.  

 

Klaus fra HI håndbold nævner, at de har et arrangement, som de gerne vil 

vide hurtigst muligt, hvor kan afholdes. 

Svar: når noget bliver meldt ud, så drøfter vi jeres ønsker med jer.  

 

Lars Engelbrecht spurgte, om man ikke kunne vente med at renovere, hvis 

der nu blev besluttet, at Rudegaard skulle ændres, og hvis der skulle bygges 

ny hal. 

Svar: Ny hal har ikke noget med dette projekt at gøre. Projekt kører 

udelukkende på taget i Holtehal 2. 

 

 

6. Orientering fra Halinspektør Steen Andersen – skriftligt indlæg 

Desværre kan vi ikke ”ses” til det forestående Brugerrådsmøde. 

Derfor denne lille status her fra Rudegård. 

 

Covid- 19 har desværre fyldt næsten hele 2020 på den ene eller anden måde. 

Det der fik den største betydning var lukningen af faciliteterne for alle vores 

foreninger. 

Vi kom i gang normalt i august, men måtte desværre lukke ned igen i november. 

Lige nu er det svært at se en slutning på denne ”svære” tid. 
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Det har ”kun” været HI Volley damer som har trænet – og spillet kampe. 

Her mandag er der blevet åbnet for træning på kunstbaner og atletikstadion, dog 

med begrænsning på 5 personer ad gangen. 

 

Der er dog sket en hel del under lukningen. 

Hvis vi starter udendørs:  

 Den lille kunstbane, nyt ”græstæppe” 

 miljøbander, så gummigranulatet bliver på banen 

  sluser ved indgangen og nyt panelhegn rundt om banen 

 Nyt LED lys på begge kunstbaner og petanque bane, med lysstyring og 

automatisk tænd og sluk 

 Nyt LED lys på hele lysløjpen 

 

Indendørs:  

 Alle lyskilder indendørs er skiftet til LED 

 Gulvet i hal 2 udskiftet til PU – gulv 

 Vi er selv i gang med at male mm. – få nye dispensere på alle toiletter, PT er 

vi færdige i forhallen i hal 2 og er i gang i omklædningsrummene. 

 

Lige nu er der en undersøgelse i gang om nyt tag på hal 2 – Claus Madsen 

orienterer.  

 

Det er lidt svært at se frem i tiden med hensyn til aktiviteter – stævner – kampe. 

Vi håber selvfølgelig, at der kommer gang i den igen, gerne så hurtigt som muligt. 

 

 

Det vi ved nu er, at HOP – ROCK er aflyst. 

Håber alle har det godt, vi er klar, når vi må åbne igen. 

 

Karen roser det arbejde, der er gjort med at male toiletter m.m. – Tak for det. 
 

 

7. Skriftlige spørgsmål fra foreningerne, som der ønskes tilbagemelding på: 

 

Hermed orientering om Holte IF Håndbold. 

 

Det er en svær tid for os alle også for Holte IF Håndbold. 

Det er rigtig svært for trænerne at opretholde gejsten, når man stort set ikke kan mødes. 

Vore trænere prøver på at holde træning virtuelt, men det er udelukkende fysisk 

træning, så nu har alle vores hold ikke kunne træne håndbold i 2 måneder. 
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Udsigterne er desværre ikke gode for hverken ungdomshåndbold eller seniorhåndbold, 

og håndbold er nok ikke det første, der bliver åbnet for efter 28/2, hvis noget overhoved 

åbnes. 

Vi frygter, at hele sæsonen bliver aflyst, idet man fra det tidspunkt, der åbnes, skal 

regne med mindst 4 ugers håndboldtræning, før man kan spille kampe for at undgå for 

mange skader. 

Vi har fået en håndfuld udmeldelser grundet Coronaen og desværre også nogle, især 

de 15-19 årige, der i Corona tiden har fundet ud af at bruge deres tid til noget andet. 

Når vi får lov til at spille igen, ligger der et kæmpe stykke arbejde med at få "samlet" de 

enkelte hold igen. 

 

Sportsligt fik vi spillet 3 kampe i seniorrækkerne, hvorimod alle ungdomsrækker nåede 

næsten at blive gennemført. 

For vores U15, U17 og U19 har alle hold spillet i den bedste ungdomsrække. 

Vores U17 piger vandt endda deres række, og skal (forhåbentlig) spille i U17 pige 

ligaen, hvor de bedste 12 hold i landet skal spille. 

Godt nok synd, hvis de ikke får lov til at spille, for det er jo kun i år, det er muligt for 

pigerne, da de fleste af pigerne rykker op til U19 i næste sæson. 

 

Økonomisk har vi kun lidt mindre skade, idet vi har fået noget af vores tab på Rudersdal 

Cup dækket af DGI/DIF's Corona hjælpepakke. 

 

Vi påtænker at gennemføre Rudersdal Cup i september 2021, hvis det bliver muligt. 

 

Hilsen 

Klaus 

 

 

Hermed noter fra Holte IF Volleyball til referatet: 

 

For nuværende lukket ned siden december.  

Ser med stor spænding frem til hvornår og hvordan vi kan genåbne (igen), og hvordan 

klubben vil se ud til den tid.  

Usikkerhed omkring økonomien grundet valg om ikke at opkræve fuldt kontingent.  

Ligadamer har stadig lov til at træne og spille kampe, hvor vi den 28. februar spiller 

landspokalfinale i Holtehallen, og derefter som vindere af grundspillet træder ind i DM-

semifinalerne. 

 

 

Her et par linjer til referatet fra orienteringsklubben.  

Venlig hilsen Iben 

 

Orienteringsklubben er delvis nedlukket pga. Corona-restriktioner. Og dog trænes ivrigt 

- alene men sammen. F.eks. ved at orienteringsbaner bliver sat ud, og kort kan 
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downloades fra klubbens hjemmeside eller fra andre klubber. Man løber banen alene - 

hilser måske på andre orienteringsløbere på P-pladsen eller i skoven - og når man 

kommer hjem kan GPS-track (hvis man har et "løbeur") uploades på en hjemmeside, 

der hedder O-track. Her kan man så sammenligne sine tider og vejvalg med andre, der 

har løbet de samme baner. 

Der trænes på lignende måde for SUT (Søllerød Ungdoms Team), hvor der på den 

sædvanlige træningsaften laves online teoritræning med alle de unge. Desuden er der 

online styrketræning for alle mindst én dag om ugen. 

 

For tiden kører vi (Corona-sikkert) Molboløb de 10 første søndage i året som vanligt. 

Dog i år på en helt anden måde, hvor folk selv printer baner og skriver svar på 

spørgsmål i skoven. Det er et tilløbsstykke, nu hvor folk trænger til aktiviteter. 

 

Vi glæder os til der forhåbentlig snart igen åbnes for almindelige stævner og 

danmarksmesterskaber, både i DK og i udlandet. 
 

 

8. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Per Carøe 

 

Per Carøe fortalte om taget på Rudegaard. Han nævnte, at han var ærgerlig over 

timing og sammenfald med gulvrenovering i BIC, men imponeret over at der er 

fundet penge så hurtigt. Dejligt hvis solcelle projekt inkluderes. Usikker på økonomi 

og muligheden for at hæve taget, har ikke set overslag, teknisk er det muligt. 

 

Steen Andersen spurgte om, at hvis man udskyder taget på hal 2 det til næste år, er 

pengene der så stadig? 

Per svarede, at det ville de være, men at Lars Engelbrecht og han vil prøve at 

undersøge det nærmere. 

 

Claus Madsen fortalte, at taget har det så skidt, at det ikke kan anbefales at 

udsættes renoveringen. Han synes, vi skal være glade for, at det bliver til noget med 

det tag, – for ellers kan det måske blive til, at hallerne bliver lukket anden vis. 

Der bliver ingen problemer med sommerskolerne m.m. 

Vi undersøgt mange muligheder,– nu er der taget en beslutning om, hvordan det 

bliver gjort. 

 

Karen fra HI Volley nævnte, at hun læste om det med taget på Rudegård i 

nyhedsbrevet i december måned, og hun synes der manglende forenings- 

inddragelse, og nu lyder det til at løbet er kørt. 
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Claus fortæller, at den beslutning er kommet hurtig for os alle. Der er andre, der har 

taget beslutningen, men vi forstår godt, at det er sådan, I har det, og især her 

ovenpå coronaen.  

 

Karen anmoder om, at det bliver taget til efterretning – og til referat at foreningerne 

skal have mulighed for at blive inddraget, hvilket hun føler, de ikke er blevet med 

hensyn til dette tag. 

 

Ingen kommentarer til Pers indlæg. 

 

 

9.  Orientering fra foreningerne – skriftligt indlæg fra hver forening 

(gennemgås ikke under mødet). 

 

Der er lavet en analyse om foreningernes udfordringer i forhold til corona. 

Bo Eriksen nævnte, at foreningerne har været rigtig gode til at besvare det skema, 

der er blevet sendt ud. Der er kommet ca. 300 besvarelser fra foreninger, og det er 

en rigtig flot. Vi synes, det er nogle gode besvarelser. 

 

Bo Eriksen oplyste endvidere, at Hop og Rock er aflyst i år. Det er allerede blevet 

besluttet, da man ikke forventer at kun samle så mange allerede til maj. Samtidig er 

der ikke et ønske om at ændre konceptet. Hop og Rock glæder sig til at kunne 

vende stærkt tilbage i 2022.   

 

 

10.  Evt. – Åben dialog 

 

Per Carøe orienterede om det netværk, han har med andre kommuner og at Klaus 

fra HI Håndbold også har kontakt med andre kommuner. 

 

Klaus fra HI Håndbold nævnte, at han håbede, at det, han har skrevet om at 

foreningerne bare har brug for at komme i gang igen uden alle mulige nye projekter, 

vil blive læst og hørt. 

 

Bo Eriksen nævnte, at det var en af de ting, der vil blive undersøgt, omkring opstart 

efter corona. 

 

 

Claus Madsen afsluttede mødet med at love, at vende hurtigt tilbage om 

foreningernes behov med hensyn til de projekter, der skal sættes i gang. 
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