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Referat  
 
 
Emne/udvalg Brugerrådsmøde for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal 

Mødested Birkerød Idrætscenter – Glassalen 

Mødedato Torsdag d. 7.december 2017 
  

Mødetidspunkt Kl. 17:30 – ca. 20.30 

Bemærkninger  

Medlemmer  ABS 
Beachvolley Rudersdal 

 Birkerød Håndboldklub 
Birkerød Billardklub 

 Birkerød Bridgeklub 
 Birkerød Fritidsskole 

Birkerød Gymnastik og trampolin 
 Birkerød Judo og Jiu-jitsu klub 

Birkerød Karateskole 
 Birkerød Netværksforening 
 Birkerød Svømmeklub 

FOF 
 Frimærkeklubben 

Holte Håndbold 
Høsterkøb Fodbold 2000 
Høsterkøb Håndbold 
Kickboxing Academy 
Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 
Lørdagsklubben 
Ny Høsterkøb Boldklub 
Rudersdal Bokseklub 
Rudersdal Fægteklub 

 Rudersdal Idrætsråd 
Rudersdal Sportsdanserforening 

 Skjold Birkerød Basketball 
 Skjold Birkerød Fodbold 
 Skjold Birkerød Minisport 

Skjold Birkerød Gymnastik 
BK-13 
Ø-klubben 

 Halinspektør for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal, Carsten 
Jacobsen 
Foreningskonsulent Bo Eriksen 

 Halinspektør for Birkerød svømmehal, Daniel Budding Høyer 
 Idrætsinspektør Claus Madsen 
 Administrationschef, Kultur Henrik Skogvaard, under punkt. d 

 
Referent Marianne Jensen 
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a) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

b) Godkendelse af referat fra den 15. august 2017  
Godkendt 
 

c) Velkomst og præsentation af halinspektør Carsten Jacobsen 
 
Birkerød Idrætscenter har pr. 1/12 17 ansat Carsten Jacobsen som ny halinspektør. Carsten 
kommer fra en halinspektørstilling på Lynge Idrætsanlæg. Læs lidt mere om  Carsten her 
https://idraet.rudersdal.dk/idraet/nyheder/ny-halispektoer-paa-birkeroed-idraetscenter 
Carsten skal fremover også fungere som halinspektør på Rundforbi Idrætsanlæg, samt små 
satlitanlæg. Lederne på Idrætsområdet vil fremover også have opgaver på tværs af anlæg og 
samtidigt være back up for hinanden. 
 

 
d) Orientering om status på afbookingsystemet v/ Henrik Skovgaard  

Henrik kunne orientere – beklage at det ikke har været muligt at overholde tidsfristen vedrørende 
indførelse af afmeldemodulet. Dette skyldes mange ting, fejl, travlhed og mange andre ting, både fra 
KMD og vores side. Det forventes at kunne starte op 1. februar 2018. Inden da, skal medarbejdere 
og foreninger undervises i brugen af systemet. 
 

 
e) Orientering fra Idrætsinspektør v/Claus Madsen 
 Status vedr. Sigma Svøm’s nye klubhus. 

Den sidste fase er i gang og klubhuset er godt integreret med den øvrige del af bygningen.  
Byggeprojektet går efter planen og Sigma Svøm kan forvente at flytte ind 16. januar 18.  
Mia giver udtryk for der mangler noget udsmykning i svømmehallen. Mia og Daniel er i dialog 
om mulighederne. 
 

 Status for udskiftning af kunstgræsbane. 
Processen er i øjeblikket på stand by, idet der pågår miljøundersøgelser omkring udledning. Der 
afventes en rapport fra ekstern rådgiver i uge 49. På baggrund af anbefalingerne fra rapporten, 
besluttes det hvilken type bane der skal anlægges. Det forventes at etablering af 
kunstgræsbanerne kan igangsættes i uge 25.  
Fodboldklubberne vil i foråret blive indraget i en workshop omkring mulighed for 
sammensætning af græstæpper.  
 

 Færdiggørelse af BIC herunder badefaciliteter. 
Kultur- og Fritidsudvalget har d. 8. november 2017 godkendt igangsætning af  renoveringen af 
bade- og omklædningsrum samt indretning af foyerområdet.  

https://idraet.rudersdal.dk/idraet/nyheder/ny-halispektoer-paa-birkeroed-idraetscenter
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https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-vedtagelser-91 
 
Der er frigivet 4.5 mill til ovenstående som fordeles med kr. 420.000 til nyindretning af 
foyerområdet og 4.1 mill. til renovering af 8 omklædnings- og baderum. Endvidere bliver alt lys 
og vinduer udskiftet på samme tid. 
Renoveringen af bade og omklædningsrum forventes udført i sommerferien.  
Brugerne bliver inddraget i processen omkring indretning af omklædnings- og baderum. 
 
Glasvæg til lounge bestilles medio januar. Træk fra cirkulationskanaler i loungen er drøftet med 
ejendomme, som kommer med forslag til løsning af problemet. 
 
 

 Udvendig renovering af Birkerød Idrætscenter 
Renoveringen er udskudt til maj 2018, idet den påtænkte metode til rensning, ikke var mulig, da 
pudsen smulrede. 

 
 Opmærksomhedspunkter i forhold til ikke tildelte tider i sæsonbookingen 

I forbindelse med en sæsonbooking kan det være vanskeligt og nemt at overse en uge er 
sprunget over i datorækken. Dette er nu ændret og der vil i datorækken stå ”ikke booket” udfra 
de datoer som ikke er tildelt. 
 

 Status på Billiardklubbens fremtidige placering 
Billiard har ønske om et større lokale, således er der plads til 3 borde og som følge deraf, også 
mulighed for at spillle divisionsbilliard. Der er forslag til at halvdelen af cafeområdet bliver 
inddraget til billiardlokale. Forslaget drøftes med foreningerne på stedet. 
 

 Ny kontrakt med Cafe Grundvig som løber frem til 31/12 2022. 
KFU har godkendt ny kontrakt med Cafe Grundvig. Særlig aftale med foreningerne vedlægges 
referatet. 
 

 Ny hjemmeside for Idrætsområdet 
Den nye hjemmeside for Idrætsområdet er gået i luften d. 27/11 
https://idraet.rudersdal.dk/ 
 

 UEFA 2020 
Claus orienterede om, at DBU har rettet henvendelse til Rudersdal Kommune om  
Værtsbyskab i forbindelse med EM 2020 i fodbold. 
https://idraet.rudersdal.dk/idraet/nyheder/uefa-har-kig-paa-rudersdal 
 
Onsdag den 29. november besluttede et enigt Kultur- og Fritidsudvalg på deres udvalgsmøde at 
Kulturområdet bemyndiges til at indgå aftale med UEFA og DBU om placering af Team Base 
Camp på Birkerød Stadion og/eller Rundforbi Stadion. 
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-vedtagelser-102 
 
 
 
 
 

https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-vedtagelser-91
https://idraet.rudersdal.dk/
https://idraet.rudersdal.dk/idraet/nyheder/uefa-har-kig-paa-rudersdal
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-vedtagelser-102
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 Orientering om større arrangementer de næste 6 måneder (Multihallen) 
16/12- 17   Dansestævne 
29/1-4/2 18 Davis Cup 
16-18/3   Fægtestævne 
7/4    Gymnastikopvisning 
24/5   Læringsfestival (kommunalt) 
25-27/5  E-sport s arr. 
30/6  Sundhedsdag (kommunalt) 
6-7/6  Job festival (kommunalt) 
8/6   Beatjump 
15-18/6  Int. basket stævne 

 
f) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer, Birkerød Svømmehal 
 Kommende aktiviteter 

Daniel orienterede om at der i 1. kvartal 18 vil komme fokus på sansemobilitet. 
Fredagsstemning med levende lys i svømmehallen 
På adventssøndage tilbydes gæsterne kaffe og kage 
 

 Evt. 
Udendørsbassinet er blevet til et helårsbassin 
Perrsonalet takker for et godt samarbejde med Sigma Svøm 

 
 

g) Orientering – siden sidst v/ Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 
Søren Hyldgaard beklagede at måtte afbud, men har meddelt følgende: 
Søren inviterer brugerrådet til en ”parkeringsvandring” på Birkerød Idrætscenter i det nye år, idet 
han oplever bl.a. at til- og frakørselsforholdene på centret er problematiske. 

h) Orientering fra foreningerne. 
Sigma Svøm gør opmærksom på at der er mulighed for at købe billetter gennnem svømmeklubben 
til EM i svømning der afholdes i Royal Arena kontakt mia.hyldahl@sigmaswim.dk  
 
Skjold Birkerød Basket orienter om at det har fået mange nye U10 medlemmer. 
 
Skjold Birkerød Minisport oplyser om, der er mange løse redskaber i Søndervangshallen. Der er 
endvidere en del mus som ødelægger redskaberne. 
Det nye lokalebookingsystem opleves som vanskeligt at benytte. 

 
BHK spørger til de lovede skabe til mobiltelefoner. Claus svarer, at han først skal have skabene 
godkendt pga de er reklamefinancieret. Claus informerer om der er indkøbt 2 nye skabe til 
depotrummet. 
 
Skjold Birkerød Fodbold ønsker at få fokus på de forældrer som ”læsser” af udenfor 
hovedindgangen og dermed stopper for alt anden trafik – kan der gøres noget? 
 

mailto:mia.hyldahl@sigmaswim.dk


BRUGERRÅD BIRKERØD IDRÆTSCENTER OG BIRKERØD BADMINTONHAL 
Møde  

 5 

Frimærkeklubben foreslår at man kun benytter Søndervangshallen til udkørsel og kun Bistrupvej til 
indkørsel. Det er et stort ønske at få et opbevaringsrum tættere på lokale 1.1. Carsten ser på 
mulighederne. 
 
Rudersdal idrætsråd er fremover repræsenteret af Uffe Kemnitz. Foreningernes arrangementer må 
gerne deles på RI’s FB side. 
 
ABS har et ønske om at loftspladerne i sal 3 bliver repereret. Lysdæmperen virker ikke efter det nye 
(ellers dejlige) LED lys er installeret. Foreningen oplever et godt samarbejde med medarbejderne. 
 
Birkerød Judo og Jiu-jitsu klub oplyser at rampen til depotrummet er løs og der er ret beskidt i sal 2 
og depotrum. 
 
Fritidsskolen oplyser de har startet et ”lungehold med KOL” op, med stor succes. Der mangler 
lysdæmper i lok. 1.8. Stålskabene ved 1.8 kan fjernes – de benyttes ikke mere. 
 
Claus oplyser at på sigt skal 1.8 inddrages til træningslokale. Det er dog endnu ikke financieret. 
 
Birkerød Idrætscenter bliver 10 år i 2018 – skal det markeres? 

 

i) Eventuelt 
Der efterspørges generelt skiltning omkring BIC, som fortæller hvem ”som bor her” af foreninger. 
Claus anerkender ønsket og vil medtage ønsket i udvikling og færdiggørelse af Birkerød 
Idrætscenter. 
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