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Referat  
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal 

Mødested Birkerød Idrætscenter – mødelokale 1.1 

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 

  

Mødetidspunkt Kl. 18:00 – 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/Sigma Svøm 

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, Stine 

Watson 

 Foreningskonsulent Bo Eriksen 

 Halinspektør for svømmehallerne, Daniel Budding Høyer 

Idrætsinspektør Claus Madsen 

 

Referent Marianne Jensen 
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a) Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

b) Godkendelse af referat fra den 7. december 2016. 

http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17165< 

Godkendt 

 

c) Udtalelse fra brugerrådet vedr. processen omkring fordelingsplanen for 

indendørssæsonen 2017/18 

Brugerrådet udtrykker beklagelse over de mange systemfejl i forbindelse med 

indberetningen. Brugerrådet oplyser, at de endnu ikke kender til deres endelig haltider. 

Fordelingsplanen godkendes på folkeoplysningsudvalgets møde 23. maj. 

 

Fordelingsplanen er taget til efterretning og brugerrådet giver udtryk for at processen er 

forløbet godt, såfrfemt der ikke var nogen konflikter. 

 

d) Orientering fra Idrætsinspektør v/Claus Madsen 

I Claus Madsens fravær, overtog Stine Watson punktet. 

 

 Status på det nye booking- og afmeldingssystem. 

KMD har lovet at både booking- og afmeldingssystemet er fuldt funktionelt pr. 1. 

august 2017 

 

 Proces vedr. Sigma Svøm’s nye klubhus og øvrige arbejder i svømmehallen. 

Igangsætning af Sigma Svøm’s nye klubhus påbegyndes i maj og forventes færdigt i 

december 2017. Samtidig etableres et nyt indgangsparti og nyt adgangs- og 

betalingssystem i svømmehallerne. 

Endlig tidsplan udmeldes 1. juni 2017 

 

 Ny organisationsplan på Idrætsområdet fra 1. august 2017 

Stine orienterede om, at svømmehallernes ledelse er blevet styrket, ved at ansætte 

Daniel B. Høyer som halinspektør for begge svømmehaller. Det er målet at 

medarbejderne bl.a. skal påtage sig en tydeligere værtsrolle, i forbindelse med 

aktiviteter. 

 

Brugerrådet spurgte ind til, hvad dette ville betyde for foreningerne? Stine svarede, at 

værtsrollen primært skulle dække modtagelse og servicering af gæster i mødelokaler 

og i svømmehallen. 

 

Brugerrådet gav udtryk for generel manglende rengøring i Birkerød Idrætscenter og 

håber den nye organisation vil råde bod på dette. 

 

http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17165%3c
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Det var et ønske fra brugerrådet, at få opsat en infoskærm over aktiviteter i Birkerød 

Idrætscenter. 

 

 

 Idrætsområdets Virksomhedsplan 2017 er nu godkendt og ligger på hjemmesiden. 

http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17182 

Taget til efterretning 

 

 Proces omkring udskiftning af kunstgræsbane. 

Stine orienterede om, at udbudsmaterialet er under udarbejdelse. Græstæppet 

forventes at blive udskiftet i perioden juni til oktober 2017. 

 

De relevante foreninger i brugerrådet, ønsker at blive hørt om udbudsmaterialet, 

inden det sendes i udbud. Foreningerne er indkaldt til hørringsmøde 24. april. 

 

 Videoovervågning af BIC. 

Første del  af projektet med videoovervågning er næsten færdigt. Der er pt. opsat 16 

kameraer i og omkring Søndervangshallen, skaterbanen, BIC, multihallen og foyer. 

Pt. afventes der de sidste licenser før det kan tages i brug. 

 

Brugerrådet giver udtryk for, det er en beklagelig prioritering, at stadionbygningen 

ikke er medtaget i projektet, idet der er mange utrygge og mørke områder i gangene.  

Stine oplyser at overvågning omkring stadionbygningen bliver medtaget i fase 2, når 

financieringen kan dækkes af idrætscentrets økonomi. 

 

 Færdiggørelse af BIC herunder badefaciliteter. 

Projektet deles i 2 

1) Svømmehallen 

2) Idrætscentret 

Her indgår en nyindretning af foyerområdet, renovering og istandsættelse af 

omklædnings- og baderum samt toiletter i stadionbygningen. 

 

Brugerrådet bemærker, at der er stor mangel på depotrum, og håber det vil 

medtages i planerne. 

 

Det bemærkes endvidere at brusevandet i baderummene ikke har en konstant 

temperatur. Stine undersøger årssagen. 

 

Der stilles spørgsmål til, om den nye ventilation i stadionbygningen overhovedet 

virker? Stine undersøger, om hvorvidt det er indstillet korrekt. 

 

Brugerrådet spørger til om hvorvidt adfærd og trafik, information er taget i betragtning 

under alle de renoveringer, der skal igangsættes på Birkerød Idrætscenter.  

Stine oplyser, at foreningerne vil blive orienteret undervejs i processen.  

Der kan efterfølgende informeres om, at der har været afholdt nabohøring. Det er 

Byplanlægning, der har stået for dette. Processen/høringen er afsluttet 

 

 

http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=17182
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e) Orientering fra Halinspektør Stine Watson, Birkerød Idrætscenter og Birkerød 

Badmintonhal 

Stine orienterede om kommende større arrangementer, de næste 6 måneder: 

 

29/04:      Rudersdal Sportsdanser Forening 

 

(19/5  fra kl 18.00 ) 20-21/5:  Beatjump 

 

07-08/06: UU-Sjælsø uddannelsesmesse        

 

15-18/06 : Basket stævne  ( internationalt ) 

 

21-22/06 : Kursus i multihallen        

 

Uge 26 : Fodbold og håndbold Camp i multihallen, basketball camp i Søndervangshallen .     

Sigma svømmecamp  i svømmehallen ( og Glassalen )         

 

Uge 27 : Bibas basket camp i Søndervangshallen 

 

Uge 31: Gymnastik camp i Søndervangshallen og fodbold camp i BIC. Sigma        

svømmecamp  i svømmehallen ( og Glassalen )       

 

06/09 : Børneområdet kursus 

 

22/09 – 24/09: Holte håndbold i multihallen 

 

29/09 – 01/10 : Internationalt brasiliansk Ju-Jitsu stævne 

 

05-06/10 : Arbejdsmiljøkonference 

 

07/10 : Børneområdet 

 

Uge 42 : Futsal i multihallen BIC, Søndervangshallen er jeg ved at se på mht camps. 

 

Brugerådet opfordrede til, at huske at sende parkeringsvejledning ud til de foreninger som 

booker til arrangementer. 

Det foreslåes endvidere, at aktivitetskalenderen lægges på hjemmesiden, således de øvrige 

foreninger kan orientere sig om større arrangementer. 

 

 

 Orientering om udvikling af foyerområdet – status 

Stine orienterede kort om forslag til indretning. Brugerrådet spørger ind til, hvordan det 

forslag projektgruppen i SMIL projektet tidligere har fremlagt, indgår i udvikling af 

foyerområdet. 

Spørgsmålet er efterfølgende afklaret og Stine oplyser at SMIL projektets forslag indgår i 

indretningsforslaget. 

 

 Evt. 
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Brugerrådet gav udtryk for  at de ønskede at blive inddraget, når Café Grundvigs kontrakt 

skal genforhandles. Det blev besluttet, at brugerrådet bliver indkaldt til et separat møde d. 

15. maj, hvor foreningernes behov og ønsker drøftes med Stine Watson og Claus 

Madsen. 

Stines vision fremadrettet med Cafeen er, at give foreningerne større muligheder for at 

kunne agere individuelt. 

 

 

Det opfordres til at foreningerne husker at afbooke deres ubenyttede tider, specielt i ferier 

og på helligdage. Ved booking mindre end 5 dage før, skal Stine Watson kontaktes. 

 

Brugerrådet i Birkerød Badmintonhal, spøger til hvad planerne er for renovering af 

badmintonhallen. Stine svarer, at der er ingen renoveringsplaner i investeringsoversigten. 

Stine informerer om, at der snart kommer nye brusehoveder i omklædningsrummene. 

 

Brugerrådet fra Birkerød Badmintonhal ønsker en tættere dialog og opmærksomhed fra 

ledelsen, som en ligeværdig del af kommunens idrætsanlæg. 

 

 

 

f) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer, Birkerød Svømmehal 

 Betalingsautomater i svømmehallerne 

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 1. marts 2017 indstillingen fra KFU om etablering af 

betalingsautomater i svømmehallerne. 

Adgangs- og betalingssystemerne i henholdsvis Birkerød og Rundforbi svømmehaller er 

af ældre dato, og står over for en gennemgribende renovering.  

  

Systemerne er utidssvarende, slidte og ustabile. De har i en længere periode haft 

ugentlige nedbrud med en hel del serviceomkostninger til følge. Endvidere er der ikke de 

senere år købt servicepakker med nye opdateringer, hvorfor der p.t. mangler 22 

opdateringer. 

  

I forlængelse heraf er det Kulturområdets vurdering, at systemerne bør udskiftes til et nyt 

tidssvarende og fælles system for begge svømmehaller. Der er et behov for et stabilt 

betalingsanlæg med høj drift sikkerhed således, at kommunens krav til økonomiske 

forretningsgange kan opfyldes. 

  

Der planlægges med opsætning af et komplet digitalt adgangskontrolsystem, som kan 

kombineres med et billet- og administrationssystem, der kan matche 

samfundsudviklingen i forhold til betalingssystemer og det pengeløse samfund. 
 

 

 Renovering af svømmehallen 

Sagen bringes på KFU i maj. Membram i det nye bassin er utæt og skal udskiftes, 

ligeledes skal fliserne omkring promenadedækket skiftes. Varmtvandsbassinets fliser 

løsner sig og skal retableres. Endvidere skal belysningen i og omkring gammelt bassin 

udskiftes. 

Nyt klubhus til Sigma Svøm og adgangssystem se pkt. D. 
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Det forventes at renoveringerne kommer til at foregå i uge 26-32. Rundforbi Svømmehal 

vil holde åbent over sommeren. 

 

 Kommende/nye aktiviteter 

Daniel orienterede om planerne for nye tiltag og events i svømmehallerne. 

 

 Evt. 

 

g) Orientering – siden sidst   

v/ Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 

Marianne Jensen beklagede på vegne af Søren Hyldgård, at han desværre var forhindret til 

mødet. Søren Hyldgaard beder brugerrådet om en drøftelse af forslag, til anvendelsen af 

arealet til højre for Søndervangshallen (ved udkørslen). 

Brugerrådet foreslår, det kunne benyttes til: 

- Parkering 

- Mindre aktivitets- og foreningslokaler, evt. kampsport 

- Aktivitets areal – fitness 

Brugerrådet bliver naturligvis inddraget, når projektet er lidt mere konkret. 

h) Orientering fra foreningerne. 

Birkerød Billiardklub oplever stor udvikling i klubben og har haft  25% medlemsfremgang. 

 

Birkerød Badminton klubhar nu 100 ungdomsspillere og en generel medlemsfremgang på 25 

%. Det forventes at kunne oprette et Elite seniorhold fra august 2017. 

 

Frimærkeklubben giver udtryk for de er glade for at være i Birkerød Idrætscenter. 

 

Rudersdal Fægteklub har 10 års jubilæum i 2017 og er meget tilfredse med at være her. Der 

er god fremgang i klubben og giver udtryk for de ønsker at Sjælsøhallens kampsportscenter 

snart er en realitet. Foreningen ønsker information om, hvordan processen skrider frem. 

 

i) Eventuelt 

Ønskes taget til referat: 

Deltagere af brugerrådet udtrykte utilfredshed med, at være indkaldt til møde, uden at 

Idrætsinspektør Claus Madsen, Sørne Hyldgaard eller Foreningskonsulent Bo Eriksen er til 

stede. Der mangler en grundigere information om de igangværende processer og aktiviteter 

på idrætsanlægget. Brugerrådet finder det urimeligt at indkalde foreningerne på så ”tyndt” et 

grundlag. Foreningerne er et aktiv og en ressource. 

 


