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Referat  
 
 
Emne/udvalg Brugerrådsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødested Mødelokale på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødedato Onsdag d. 16. august 2017 

Mødetidspunkt Kl. 18.00 – ca. 20.00 

Bemærkninger  

Medlemmer Søllerød Senior Sport 
 SNIK Atletik 
 SNIK Håndbold  
 SNIK Gymnastik 

Søllerød Skytteforening  
Søllerød Golddiggers 

 SNIK Vandpolo  
 Rudersdal Badminton 

Rudersdal Boldklub 
 Dansk G-Modelbane Forening 

Vedbæk Sportsdykkerklub 
Mona Madsen, Kommunalbestyrelsen 

 BSV 2016  
 Søllerød Svømmeklub  

FOF  
LOF Rudersdal 
Trivselsskolen  
Ældresagen Rudersdal Syd 

 Medarbejderrepræsentant Kenneth Ulrich 
 Steen Andersen, Halinspektør 
 Claus Madsen, Idrætsinspektør 
 Daniel Høyer, Halinspektør svømmehallerne 

Bo Eriksen, Forenings- og fritidskonsulent  
 

 
Referent Marianne Jensen 
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Dagsorden 

a. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

b. Godkendelse af referat fra d. 19. april 2017 
http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17164 
Godkendt 
 

c. Udtalelse fra brugerrådet vedr. budget 2018-2021 v/Claus Madsen 
./. Bilag vedlagt 
 

Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2018-21 er til høring. 
 
Sagen fremlægges med henblik på en samlet udtalelse fra Brugerrådene, der kan indgå 
i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget den 13.09.2017. 
 
Brugerrådet tager orientering om budgetforslag 2018-21 til efterretning 

 
 

d) Orientering om af- og bookingsystemet v/ Claus Madsen 
Claus takker på Henrik’s vegne, foreningerne for at være så tålmodige omkring opstart af 
bookingsystemet. Claus orienterede om, at der fra spetember-december 2017 køres 
pilottest på afmelde modulet, hvorefter erfaringerne evalueres. Vores haller er booket 90% 
men reelt kun udnyttet 60%. Denne webapp kan medvirke til at andre kan få mulighed for at 
benytte tiloversbleven/aflyst tid. 
Pilotprojektet afprøves i første omgang på multihallen på BIC og hallerne på Rudegaard 
Idrætsanlæg. Herefter udrulles det til alle lokaler og baner.  

 
 

e) Orientering fra Idrætsinspektør Claus Madsen. 
- Proces omkring udskiftning af kunstgræsbane. 

Processen er pt. på stand by, idet der pågår miljøundersøgelser omkring 
udledning. Det er tvivlsomt om projektet kan starte op i år. 
 
 
 
 

http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17164
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f) Orientering fra halinspektør Steen Andersen 
 Petanquebanen i skydekælderen er under etablering. Der sættes lys op og lægges 

kunstgræs i uge 34. Lokalet fordeles således, at petanque spiller om formiddagen og 
skytterne bruger lokalerne om aften. 
 

 Chippen på bommen ved indkørslen skal udskiftes. Foreningerne bedes rette 
henvendelse til Steen for at få en ny chip. Den udleveres mod depositum. Der vil 
pågå en overgangsordning på begge systemer og Steen informerer foreningerne om 
slutdato for det gamle system. 
 

 Der er ryddet op i kælderens depotrum. 
 
g) Orientering fra Halinspektør for svømmehallerne,v/ Daniel Høyer. 

Personalet for nye funktions roller i deres hverdag (rengøring, livredning og værts rolle)  Vi 
skifter omgivelserne for personalet. De har været vant til at have faste vagter (f.eks. kun 
morgenvagter ) nu skal alle arbejde morgen, aften og weekend og med alle deres kollegaer. 
Så de får et unikt tilhørsforhold til deres arbejdsplads og deres kollegaer. 
 

 Betalingsautomater i svømmehallerne 
Betalingsautomaterne bliver installeret i uge 34. Fremover vil adgang til 
svømmehallen være kontantfri. 
 

 Kommende aktiviteter 
Aktiviteter på sigt: 
Mål: Nye aktiviteter, nye lege og nye inputs til svømmehallerne. 
Nogen aktiviteter kender vi og nogle vil være helt nye men fælles for dem alle er 
at de tager udgangspunkt i glæden ved vand og fornøjelsen ved at træne/lege og 
have det sjovt. 
Vores mål er at skabe grundlag for gode, sjove samt lærende og motiverende 
aktiviteter i-, ved- og på vand. 
 
AquaFitness: Vandgymnastik for alle, yoga/pilates, power jogging, corestability & 
play, aqua dance, aqua combat. 
Bevægelighedstræning, afspændning samt træning for gravide før – og efter 
fødsel. 
 
Fokus områder: (tilbud i samarbejde med kommunen) 
Genoptræning, hvor det er relevant for borgere der afslutter genoptræning: 
Hold for: hofte/knæ skader, overvægt, smerter samt senfølger efter kræft.  
Svømmeundervisning til uledsagede flygtninge 
Manuel behandling (massage) i varmtvandsbassin. 
Fysiurgisk massage på land. 
 

 Evt. 
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h) Orientering – siden sidst   
      v/ Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen 
 Afbud fra Mona Madsen 

i) Orientering fra foreningerne. 
Rudersdal Badminton: Det lægger et stort pres på klubben at gulvet på Vedbæk Skole er 
ødelagt. Deltagelsen i havnedagen var en stor succes. 
 
SNIK Atletik afholder Griseløb d. 24. september. Der er kommet mange gode 
tilbagemeldinger fra 100 års jubilæet. 
 
Søllerød Svømmeklub giver udtryk for det er spændende med de nye betalingsautomater og 
vil gerne snareligt have en dialog om hvordan ordningen forventes at blive administreret af 
foreningerne/anlægget. Svømmeklubben inviterer til samarbejde omkring de kommende 
aktiviteter. 
 
Dansk G-Modelbane Forening er glade for at være i lokalerne. 
 
BSV 2016 har pr. 15/9 ansat en administrator med arbejdsplads på Rundforbi Idrætsanlæg. 
På baggrund af øgede revisionsmæssige krav foreslår Lars Neumann, at foreningerne går 
sammen omkring den administrative/bogføringsmæssige del og køber ydelsen hos 
kommunen og udarbejde en langsigtet plan, for at opfylde de behov foreningerne har. 
 
Kenneth Ulrick beretter at den gratis svømning i sommerferien har været en stor succes. 
Medarbejderne vil i den kommende tid have stor fokus på personlig hygiejne hos gæsterne 
inden de går i vandet. 
 
SNIK Idrætsskole starter 14/9 og har skåret aktiviteten ned til 1 dag om ugen. 
 
SNIK Gymnastik giver udtryk for at det var et dejligt 100 års jubilæum og starter d. 4/9 med 
mange nye medlemmer. 
 

j) Eventuelt 
Husk at lægge jeres arrangementer ind i Oplev Rudersdal og dermed nå en stor 
interesseflade https://oplev.rudersdal.dk/  
 
Steen gør opmærksom på at ved indendørs fodbold SKAL der bruges en indendørs bold.  

 

https://oplev.rudersdal.dk/
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