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Referat  
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde for Idrætsanlæggene i Rudersdal 

Mødested Birkerød Idrætscenter (glassalen) 

Mødedato Torsdag d. 24. juni 2021 

  

Mødetidspunkt Kl. 17:00 – ca. 20.00 

Bemærkninger  

 

I skal tilmelde jer på dette link, hvis I vil deltage: 

Tilmelding til mødet  

 

Der er krav om, at vi tjekker Coronapas/test 

• Hvad er gældende dokumentation? 
• Vaccination fra 2 uger efter første vaccination er foretaget. 
• Negativ PCR-test eller kviktest, hvis testen er foretaget inden for de 

seneste 72 timer. 
• Har været smittet med COVID-19, hvis testen er foretaget for 14 dage til 8 

måneder siden. 

Der skal bæres mundbind indendørs på alle idrætsanlæg.  

 

Der vil være spisning fra 18:00 – 18:30.  

 

  

Referent: Julie og Ulla 

Kl. 17:00 – 18:00:  Brugerrådsmøde 

1) Velkomst 

 

 

2) Status på corona-situationen og restriktioner, Claus Madsen  

Det har generelt været en proces med mange ændringer. Nu begynder restriktionerne at falde 

fra. Men der er stadig nogle, afstandskrav, max antal i lokaler osv.  

Restriktionerne bliver løbende opdateret på hjemmesiden og ved ændringer bliver foreningerne 

informeret.  

Coronaguide til foreninger 

Coronavejledninger 

 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/mdjmfdv95r
https://www.rudersdal.dk/temaer/corona-guide-til-foreninger
https://idraet.rudersdal.dk/idraet/temaer/corona-vejledninger
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Perioden har under omstændighederne kørt rigtig godt, både foreninger og personel skal roses, 

for deres forandringsparathed og velvilje undervejs.  

 

Sommerskolerne kører nogenlunde normalt. Vi forventer at være tilbage til normaliseret 

omstændigheder fra 1/9.  

 

Birkerød badmintonklub spørger hvorvidt kommunen skal have dokumentationen for klubberne 

tjek af coronapas.  

Svar: Kommunen skal ikke have de sedler foreningerne bruger.  

  

 

 

3) Liv og Lys – Mads Riishede  

 

Mads fra Mantzius, fortæller om projekt liv og lys:  

Stor familie koncert i Birkerød Idrætscenter, afholdes d. 29. august.  

Navne som Hr. skæg, Jada og folkeorkestret.  

Foreninger inviteres til at være med i projektet, støt op med aktiviteter og lignende.  

Foreninger vil blive kontaktet af Carsten Jacobsen, der koordinerer foreningers indsats og 

muligheder. 

 

 

 

 

 

4) Status omkring faciliteter 

 

a) Projekter på anlæg: 

 

Claus Orienterede om følgende projekter:   

BIC, udskiftning af gulv i multihal udført i 2021 2.600.000 kr. 

Birkerød Tennisanlæg, udskiftning af gulv udføres i 2021                                             1.500.000 kr.         

Rudegaard, udskiftning af gulv hal 1 udføres i 2022              1.500.000 kr. 

Gården, udskiftning af gulv i idrætshallen udføres i 2022           1.000.000 kr. 

Rundforbi, renovering af udearealer udføres i 2023 1.500.000 kr. 

Rudegaard, renovering af udearealer udføres i 2023                        4.000.000 kr. 

Birkerød Idrætscenter, renovering af foyer udføres i 2021 500.000 kr. 

Tilskud til etablering af paddeltennisbaner udføres i 2022 1.000.000 kr. 

Birkerød svømmehal, nødvendige reparationer udføres i 2021-23 5.000.000 kr. 

Rundforbi svømmehal, nødvendige reparationer          udføres i 2021-23                         13.000.000 kr. 

Søndervangshallen, omdannelse  udføres i 2021-23 9.000.000 kr. 

Rundforbi Tennishal, udvidelse udføres i 2023-24 4.000.000 kr. 

Birkerød Idrætscenter, helhedsplan  udføres i 2022  1.000.000 kr. 
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5) Sommeraktiviteter og sommerplan  

Der er sommerferieaktiviteter på alle anlæg i forskellige uger, som alle er fyldt godt op. Vi 

glæder os til igen at opleve anlæggene fulde af børn og liv.  

 

Åbningstider i sommerferien: Åbningstider i sommerperioden  

 

Mona spørger til om den offentlige åbningstid i svømmehallerne er reduceret: Claus svarer at da 

vi han manglet Trørød, grundet renoveringer, har vi tilgodeset svømmeforeningerne og deres 

opstart, og derved lidt mindre offentlig tid. I sommerferien er der altid særlige åbningstider, så 

dette er ikke anderledes end andre år. Her er der kun offentligt åben i Birkerød. 

 

 

 

6) Den kommende sæson  

Der er i perioden 01.09.2021 – 31.12.2021 lavet en særlig fordelingsplan, pga. af lukning af 

Holte Hal 2 i forbindelse med tagrenovering.  

Inden brugermødet har der været fordelingsmøde med de involverede foreninger, de nye 

fordelingsplaner sendes ud til foreningerne snarest muligst, og lægges på hjemmeside og 

bookingportal.  

 

Der vil blive holdt status møde 1 gang hver måned, med de foreninger der er påvirket af 

omfordelingen. Møderne afholdes følgende datoer og der vil blive sendt indkaldelse ud 1-2 uger 

før hvert møde:  

Tirsdag d. 24.08.2021 16:00 – 17:00   

Torsdag d. 23.09.2021 16:00 – 17:00  

Torsdag d. 28.10.2021 16:00 – 17:00 

Torsdag d. 25.11-2021 16:00 – 17:00 

Torsdag d. 16.12.2021 16:00 – 17:00 

 

 

 

7) Spørgerunde fra brugerrådet og evt. 

Ingen spørgsmål fra brugerrådet.  

Men en kommentar fra Erik Mollerup omkring hvorfor taget i Holte skal afsluttes i år, da den 

ekstra bevilling der er givet, er begrænset til projekter der kan afsluttes inden åres afslutning.  

 

 

 

8) Næste brugerrådsmøder og budgetkommentarer 

Næste brugerrådsmøder holdes som normalt, separat på hvert anlæg og der kommer hertil 

høring om budgettet:  

24/08-2021 – Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal  

25/08-2021 – Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Stadion 

26/08-2021 – Rudegård Idrætsanlæg  

 

 

https://idraet.rudersdal.dk/idraet/nyheder/aabningstider-i-sommerperioden
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9) Præsentation af Café Rudersdal – forpagteren 

Claus fortæller lidt om vores nye forpagter, som desværre ikke selv kunne være der.  

Det har været svært at starte op under nedlukning, men nu er de i gang. Der skal etableres et 

godt og naturligt samarbejde imellem foreninger, cafe og anlæg.  

 

 

Kl. 18.00 – 18.30 spisning 

Kl. 18.30 – 20.00 

 
 Røgfrit idrætsliv for børn og unge – Hvad er jeres forenings holdning til rygning? 
  

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge.  
De ønsker hjælp fra voksne til at modstå tobakken - også i fritidslivet. 
Røgfrit idrætsliv for børn og unge er et initiativ som Kræftens Bekæmpelse har sat i værk, for at 
hjælpe foreningerne med at tage stilling til rygning.  
Det kan også være et redskab for trænere og ledere, til at bede forældre og andre om, ikke at ryge i 
nærheden af børnene. 

  
DGI Nordsjælland og Kræftens Bekæmpelse afholder workshop for at diskutere røgfrit idrætsliv for 
børn og unge. 

 


