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Referat  
 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødested Mødelokale 1  

Mødedato Onsdag d. 1. december 2021 

Mødetidspunkt Kl. 17:30 – 19.30 

Bemærkninger Der bliver serveret en juleplatte inden mødet kl. 17:00, dem der har 

lyst til at spise med bedes tilmelde sig til Julie: JUL@rudersdal.dk 

senest torsdag d. 25. november. 
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Birkerød Petanque 
Birkerød Ro- og sejlklub  
Dansk G-Modelbane Forening 
FC – Rudersdal, Anders Nim 
FOF 
LOF Rudersdal 
Holte Roklub 
Rudersdal Akvarieklub 
Rudersdal Badminton, Henrik K Danielsson  
Rudersdal Idrætsråd, Erik Olsen  
Rudersdal Havkajaknørder 
SNIK Atletik, Niels Kristensen   
SNIK Håndbold 
SNIK Idrætsskole, Jesper Francke  
SNIK Gymnastik 
SNIK Vandpolo, Jens Andersen   
Søllerød Golddiggers, Niels Neipper 
Søllerød Petanque 
Søllerød Senior Sport 
Søllerød Skytteforening  
Søllerød Svømmeklub 
Trivselsskolen 
Vedbæk Sportsdykkerklub, Michael Phagoo-Jensen  
Ældresagen Rudersdal Syd 
Mona Madsen, Kommunalbestyrelsen 
Medarbejderrepræsentant, Natasja Larsen 
Claus Madsen, Idrætschef 
Daniel Høyer, Halinspektør  
Bo Eriksen, Forenings- og fritidskonsulent  
Jens Roselio Nordahn, Administrationschef 
 

Referent Julie Lykke Schmidt Larsen 

mailto:JUL@rudersdal.dk
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Dagsorden 

 

1. Velkomst  

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra brugerrådsmøde d. 25.08.2021 – referat er vedhæftet. 

Godkendt 

 

4. Café  

Jens fortæller at nuværende forpagter stopper med forpagtning af Rundforbi og Vedbæk 

fra 1. januar 2022.  

 

Dvs. at der fra det nye år ingen forpagter er på Rundforbi.   

Jens ser 2 muligheder, vi kan lave et nyt udbud og den vej søge efter ny forpagter. Anden 

mulighed er at søge nye eller andre løsninger på café og forpagtning, f.eks. kan cafeen drives 

af foreningerne.  

Hvad er jeres holdninger, ønsker og hvad ser I af muligheder.  

 

Der vil snarligt blive indkaldt til nyt møde om dette.  

Giv gerne tilbagemelding nu, eller til Claus snarligt.  

 

Fc Rudersdal, spørger til om andre foreninger ville være med i en foreningsdrevet café.  

 

Dette koncept er set i Virum, hvor det desværre ikke har været ”lykken” – da det så er 

forældre/frivillige der skal drive det.  

 

 

Der indkaldes til møde i starten af det nye år.  
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5. Idræt med familien i centrum – Rundforbi Idrætsanlæg 

Rudersdal Kommune har modtaget en henvendelse fra DGI om mulighed for igangsættelse af 

et tværgående samarbejde om familieidræt i Rudersdal Kommune. Familieidræt er for 

børnefamilier, der gerne vil gå til idræt sammen, afprøve sjove aktiviteter og være sammen som 

familie på en hyggelig og anderledes måde.  

 

Frank Jensen fra DGI vil kort løbe projektet igennem samt oplyse om den understøttelse de vil 

bidrage med. Der lægges herefter op til en dialog om jeres eventuelle interesse for at indgå et 

forløb. 

 

Præsentation er vedlagt referatet.  

Kontakt eventuelt Frank Jensen eller Bo Eriksen ved interesse, så der kan laves en forbindelse.  

 

6. Orientering om godkendt Budget 2022-25  

Rudersdal Budget 

 

Der ligger indtil flere anlægsprojekter for idrætsområdet i det godkendte budget. 

• Rudegaard udskift gulv 

• Paddel baner  

• BIC-svømmehal nødvendige reparationer  

• Birkerød Helhedsplan  

• Omdannelse af søndervangshallen (proces skal igangsættes, der er ved at blive udpeget 

rådgiver)  

• Tennis – afledte udgifter på arealet 

 

Driftsmæssigt som i år og sidste år, med de forventede reguleringer.  

 

 

 

 

7. Projekt helhedsplan Rundforbi og Vedbæk. 

Helhedsplan på Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg for indendørs og udendørsfaciliteter. 

Sidst snakkede vi om der skulle arbejdes videre med følgende: 

-fælles kontor 

Hybrid, ligger nu nede i ”enden”, skal kunne bruges af alle, der er flere foreninger 

med fastansatte, der kommer og sidder der dagligt, der er stor glæde af den sparring 

der er mellem foreningerne.  

-lounge miljø  

https://www.rudersdal.dk/budget
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Er i det ”gamle” fc-rudersdal kontor, er nu åbent for alle og kan bookes.  

-aktivitetsmiljø på gangene 

Skal indkøbes, kunne eventuelt være bordtennis, airhockey eller lign.  

-låsesystem skaber mere adgang (del af digitaliseringsplan – er i gang alle steder i 

kommunen) 

Er sat op i Vedbæk, og påbegyndt på RF (omklædning) – giver bedre adgang til 

foreninger og større muligheder for opdelinger.  

 

Derudover er der oprettet ekstra mødelokale i det gamle SGD-kontor, der er ved at 

blive lavet en løsning så de 2 mødelokaler kan slås sammen til et stort, når dette 

behov er der.   

 

Indkalder snarligt til workshop-møde hvor det fremadrettede arbejde kan opbygges.  

 

 

8. Orientering fra Idrætsinspektør Claus Madsen. 

a. Corona status   

Claus orienterede om gældende retningslinjer.  

Bliv klogere på retningslinjer og anbefalinger 

Aktuelt Covid  

eller  

coronasmitte  

 

Orienter jer hele tiden og løbende, vi sender selvfølgelig også ud når der er ændringer, 

men vi ved af erfaring at det kan ændre sig næsten fra dag til dag. 

 

b. Projekter på Idrætsområdet 

a. Rundforbi og Trørød svømmehal 

b. Holtehal 2 – tagprojekt 

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
https://coronasmitte.dk/
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Overholder tidsplanen, og forventer fortsat at alle aktiviteter kan flyttes tilbage 3. 

januar.  

Hele projektet er først endeligt færdigt omkring 1.marts 

 

c. Nyt gulv i Holtehal 1 

Næste år, samme koncept som hal2 udsættes til 2023 

 

d. Foyer BIC 

I gang med at udvikle koncept – koncept skal kunne bruges på de 

andre anlæg også.  

 

 

c. Camps/ferieaktiviteter i forhold til booking  

Inden jul skal vi vide det omkring aktiviteter til og med sommerferien 

 

 

9. Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer. 

a. Aktiviteter og arrangementer de kommende 6 måneder.  

Vedlægges referat. 

 

b. Åbningstider mellem jul og nytår  

8-16 som altid, åbent for foreninger ved behov, meld ind til Natasja elle Daniel. 

 

c. Depoter 

Tildelt efter behov, de er klar – der skal af foreningen selv sættes hængelås på. 

 

d. Hybrid kontor fællesskab 

Er nævnt unde helhedsplan. 

 

e. Førstehjælp/foreninger 

Super god ide, vi glæder os til at bakke op om det, og håber på stor tilslutning 

fra foreningerne.  

 

f. Sommeraktiviteter  

Som Claus sagde under punkt 8c 

 

I starten af næste år; Pullerter bliver flyttet helt ned i starten – det er et 

problem at folk holder på anlægget. Hvis der sker uheld kan redningskøretøjer 

ikke komme ind.  

 

Tilgængelighed – nøgleadgang skal skabe mulighed for at kunne komme 

”uden for” åbningstid.  
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7. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen. 

Daniel siger tak for samarbejdet, det er Monas sidste gang. 

 

Budgetlægning har været lidt dramatisk denne gang (lokallisten gik ikke med), pga. 

uenigheder.  

 

Der skulle ny kræfter til, Mona er udtrådt og ny kandidat er kommet ind fra lokallisten.  

 

Mona tror på en større samarbejdskultur i byrådet fremadrettet, med den nye 

konservative Borgmester, den formandspost aftale der er indgået og den dagsorden 

der indtil videre er lagt for dagen.  

 

Takker for samarbejdet.  

  

 

 

 

8. Orientering fra foreningerne 

Modtages gerne på mail inden mødet.  

 

FC-Rudersdal: Har sendt mail om interesse for fælles førstehjælp for foreningerne, meld gerne 

tilbage.  

 

Badminton: fremgang på senior siden – ungdomshold kører som vanligt.  

 

Snik atletik: stabilt medlemstal – track på Rudegaard 30-40 % dukkede ikke op – ny tendens 

efter Corona – Valentins løb i februar og grøn maraton i foråret.  

 

Idrætsskolen: fuldt hus, ventelister (har ikke været presset på medlemmer under Corona) – men 

oplever at der er meget Corona på skolerne i øjeblikket, hvilket giver tynde hold (lav møde 

deltagelse, fordi de er gode til at blive væk) 

Mange drenge (udfordring i omklædningsrummet) – Natasja kigger på løsning i forbindelse 

med rengøringsplaner. (Daniel lover løsning) 

 

 Idrætsrådet: Foreninger er altid velkomne, Rudersdal Idrætsråd | Vi samler idrætten i 

Rudersdal Kommune (rudersdal-idraet.dk).  

 

Sportsdykkerne:  voksen bedre end nogensinde – junior afdeling hårdt ramt, forsøger at bygge 

noget nyt op. Super glad for at være her (kan godt mærke at det er bedre vandkvalitet med 

det nye system)  

 

 

 

 

https://rudersdal-idraet.dk/
https://rudersdal-idraet.dk/
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9. Eventuelt  

 

Servicemeddelelse fra Daniel: Corona banker på igen, der er sat flere spritstationer op igen, og 

hyppigere rengøring samt udluftning. Hvis I har relevante ting – sig gerne til Daniel eller Natasja.  

Henrik har et ønske om at spritstandere tjekkes hver aften.  

 

Erik spørger hvor længe der skal være vaccination og test i søndervangshallen.  

Det ved vi ikke – det er muligt at dansesalen bliver inddraget også, men det ved vi ikke endnu 

(hvis det bliver relevant, vurdere vi at kunne genplacere alle foreninger)  

 

BO: Hop og rock, forventes afholdes næste år.  

 

Henrik: Vedbæk skole (klubberne ved ikke rigtig hvem man skal gå til) skolen vil ikke rigtigt tage 

ansvar for noget, er ikke til at samarbejde med. (skriv til Bo, kultursekretariatet facilitere gerne et 

møde, og agere mægler, så der kan opnås fælles forståelser mellem klubber og skoler.  

 

Net i hallen (der står nye klar i kælderen)  

 

Næste møde: er planlagt til 9. marts hvor der vil være fordelingsmøde fra 17:00 – 18:00, -

spisning fra 18:00 – 18:30 og brugerrådsmøde fra 18:30 – 21:00. 

 


