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Referat 
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal 

Mødested Birkerød Idrætscenter – Glassalen 

Mødedato Tirsdag d. 3.april 2018 

  

Mødetidspunkt Kl. 17:30 – ca. 19:30 

Bemærkninger  

Medlemmer  ABS 

Beachvolley Rudersdal 

 Birkerød BK 13 

 Birkerød Håndboldklub 

Birkerød Billardklub 

 Birkerød Bridgeklub 

 Birkerød Fritidsskole 

 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 

Ø-klubben 

Foreningskonsulent Bo Eriksen 

 Halinspektør for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal,  

Carsten Jacobsen 

 Halinspektør for Birkerød svømmehal, Daniel Budding Høyer 

 Idrætsinspektør Claus Madsen 

 Adm. medarbejder Julie Schmidt Larsen 

 

Referent Marianne Jensen 
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a) Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

b) Godkendelse af referat fra den 7. december 2017 – vedlagt 

Søren Hyldgaard præcicerede en mindre misforståelse til pkt. G omkring ”Parkeringsvandring” på 

Birkerød Idrætscenter. Søren gjorde opmærksom på at, det var en opfordring til Kultur- og 

Fritidsudvalget, at se på parkeringsforholdende omkring Birkerød Idrætscenter. 

 

c) Udtalelse fra brugerrådet vedr. fordelingsplan for indendørssæsonen 2018/19 

Claus orienterede om at der ved årets fordeling af tider, er taget udgangspunkt i de tider 

foreningerne har haft i 2017/18, på grund af tekniske udfordringer. 

 

Der blev spurgt ind til fordelingen på Sjælsøskolen. Claus orienterede om, at der pt. køres en 

proces og der er ingen ændring af haltiderne for sæsonen 18/19. 

 

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

godt. 

 

d) Orientering fra Idrætschef v/Claus Madsen 

 Status for udskiftning af kunstgræsbane. 

De miljøspørgsmål der er opstået undervejs, er afklaret, og 1. udkast til udbudsmateriale er 

næsten klar til udsendelse. 

Tidsplanen for begge baner er (Rundforbi og Birkerød) opstart pr. 2/7 og forventes at stå færdigt 

d. 14/9 2018. 

Søren Hyldgaard spurgte ind til, om der i udbudsmaterialet er indsat dagbøder, såfremt projektet 

ikke er færdigt som aftalt. Det bekræfter Claus, at der er taget højde for.  

 

 Færdiggørelse af BIC herunder badefaciliteter. 

Baderum i stadionbygningen: Der renoveres et baderum færdigt ad gangen og ikke alle 

baderum renoveres i første omgang. Projektet starter d. 25/6 og forventes afsluttet i uge 32. 

Brugerrådet inviteres til en workshop d. 23. april vedr. indretning af baderummene i 

stadionbygningen. 

 

Alle vinduer og døre i stadionbygningen skiftes ved samme lejlighed. 

 

Der spørges ind til, hvad der sker med teknikrummet? Claus svarer, at bl.a eltavlen er meget 

gammel og dette projekt køres sideløbende med renoveringen. 

 

Foyer området indrettes således, at der gives flere muligheder for at ”hænge ud” og arbejde, 

dvs. flere rum i rummet. 

Loungen indrettes med glasvæg som afskærmer mod cafe området og et sejl hænges op over 

området. Mødelokale 1.1 og 1.2 får ligeledes et løft. 
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 Udvendig renovering af Birkerød Idrætscente 

Afrensning og maling af Birkerød Idrætscenter forventes udført i perioden maj til september 

2018. Foreningerne vil blive informeret såfremt der bliver gener med div. stilladser. 

 

 LED lys på kunstgræsbanerne i Birkerød 

Idrætsområdet har modtaget 477.000 fra LOF fonden til etablering af nyt LEDlys på 

kunstgræsbanerne. Lamperne skiftes inden der lægges nyt kunstgræs på, for at undgå at køre 

på den nyanlagte bane. Forventes igangsat 1/6 2018 

 

 Fliser i Birkerød svømmehal 

Dækket omkring den nye svømmehal skal skiftes pga en for tynd membran. Birkerød 

svømmehal holder offentligt lukket pga af renoveringen fra uge 27 til uge 32. Rundforbi 

svømmehal holder åbent i hele perioden. 

 

 Foreningsbaseret styrketræningsrum lokale 1. 8 – Revideret bilag eftersendes 
Flere foreninger som tilbyder deres medlemmer fysiske aktivitetstilbud på kommunens 

idrætsanlæg, har et ønske om at supplere deres medlemmers primære træning med 

styrketræning, og at der således indrettes et foreningsbaseret styrketræningsrum på 

idrætsanlægget. 

På enkelte idrætsanlæg er der allerede indrettet aktivitetsrum, som i profilen kan nyindrettes til 

et foreningsbaseret styrketræningsrum. Claus orienterede om at formålet på sigt er,  at ensrette 

reglerne for foreningsbaseret styrketræningsrum. 

 

Lokale 1.8 kan stadig benyttes til Yoga etc. 

 

Det blev besluttet at punktet drøftes igen på brugerrådsmødet i august. 

 

 Status d.d fodboldbanerne efter vinterperioden. 

Pga af vejret åbnes fodboldbanerne først d. 16/4. 

 

 I tilfælde af strejke / lockout 

Vi vil forsøge at bemande anlæggene bedst muligt og til mindst mulig gene for vores brugere. 

Der kan dog opstå perioder, hvor f.eks rengøringen kan være lidt mangelfuld, hvilket vi håber på 

foreningernes forståelse for. Foreningerne informeres, så snart der er noget nyt. 

 

 

e) Orientering om Idrætsområdets virksomhedsplan for 2018 v/ Claus Madsen 

https://idraet.rudersdal.dk/files/media/2018/12/virksomhedsplan_2018.pdf 

Claus orienterede om den nye virksomhedsplan som netop er lagt på hjemmesiden og gennemgik 

den nye organisationsplan. 

 

Søren Hyldgaard spurgte ind til hvordan tankerne er omkring opretning af økonomien i Birkerød 

Idrætscenter. Claus orienterede om alle de forskellige tiltag der er igangsat for at nedbringe 

underskuddet fra tidligere år. 

 

Orienteringen er taget til efteretning. 

 

https://idraet.rudersdal.dk/files/media/2018/12/virksomhedsplan_2018.pdf
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f) Orientering fra Halinspektør Carsten Jacobsen 

 Renovering af gulvet i Multihallen 

       Gulvet skal slibes og lakeres i uge 29 og 30 

 

 Større arrangementer de næste 6 måneder. 

Orientering om større arrangementer de næste 6 måneder (Multihallen) 

7/4    Gymnastikopvisning 

5/5   Dansestævne 

24/5   Læringsfestival (kommunalt) 

25-27/5  E-sport s arr. 

2/6    Dansestævne 

30/6  Sundhedsdag (kommunalt) 

6-7/6  Jobfestival (kommunalt) 

8-10/6  Beatjump 

15-18/6  Int. basket stævne 

27-28/6   Translokation 

Uge 27  Sommerskole 

9/11  Koncert med Sebstian 

 

 

 Evt. 

-  Lys i lokale 1.8 

Det har været et stort ønske at lyset kunne dæmpes i  lokale 1.8. men pga af en gammel 

eltavle kan det teknisk ikke lade sig gøre. 

 

-   Bemanding i ferier og på helligdage – Birkerød Idrætscenter og Søndervangshallen 

I påsken har det været afprøvet, om der er mulighed for at holde lukket, når ingen foreninger 

benytter faciliteterne. Det vil være planen, at man fremover vil opleve lukkedage i forbindelse 

med ferier og helligdage, naturligvis i dialog med foreningerne. 

Planen er, at holde Birkerød Idrætscenter og Søndervangshallen lukket i ugerne 28-30. 

Carsten skriver ud til foreningerne i forhold til planlægning. 

 

g) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer, Birkerød Svømmehal 

 Kommende aktiviteter og arangementer. 

- 6. maj holder Sigma Swim stævne 

- Uge 27, 28 og 32 Svømmecamp, med 100 børn pr uge. 

- Udendørsbassinet holdes åbent i perioden under renoveringen 

- Det er planen, at der afholdes events i weekenderne i samarbejde med f.eks UIR og 

musikskolen. 

- Udsmykning af svømmehallen er i gang, i samarbejde med Sigma. 

 Evt. 

 

H ) Orientering – siden sidst  v/ Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard 

Søren Hyldgaard orienterede om den nyvalgte Kommunalbestyrelse samt nye medlemmer i 

Kultur- og Fritidsudvalget. Herefter en generel drøftelse af, hvad det betyder for brugerrådet. 
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h) Orientering fra foreningerne. 

Sigma Swim oplyser at Sigma har 20 års jubilæum og Birkerød Svømmeklub har 50 års jubilæum i 

2018. 

Sigma Swim er blevet nomineret til Årets klub af Dansk Svømmeunion. Der skan stemmes her: 

https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6518 

 

ABS oplever det er dejligt med det nye lys samt lydanlægget i salene. 

 

Birkerød BK 13 roser rengøringen i Badmintonhallen. Foreningen har en fremgang på 25 % 

ungdomsspillere 

 

Skjold Birkerød Fodbold glæder sig til det nye lys og kunststofbane. 

 

Fritidsskolen gør opmærksom på at foreningerne kan markedføre sine arrangementer på hhv. Oplev 

Rudersdal og Kulturnaut. 

 

Netværksforeningen gør opmærksom på at nødbelysningen ”lever lidt sit eget liv” Carsten ser på 

det. 

 

Skjold Birkerød Basket har været i Berlin med 68 spillere og ledere. Desværre var der ikke mulighed 

for at få kommunalt tilskud til turen. 

 

i) Eventuelt  

I forlængelse af drøftelserne omkring parkering m.v., blev det besluttet, at bringe et punkt på næste 

møde som omhandler ”Logistik omkring Birkerød Idrætscenter” Hvordan kører man? Skal det være 

ensrettet? , Skiltning? 

 

BHK spørger ind til lockerskabene (rum til nøgler, opladning af mobil etc.) der var blevet lovet. Claus 

svarer, den løsning han i første omgang havde set på, blev for dyr. Det er ikke glemt og der ses 

stadig efter en optimal løsning. 

 

ABS Badminton spørger ind til status vedr. Billiardklubbens placering i Badmintonhallen. 

Claus svarer, at ved at flytte en væg og Billiardklubben kan få en dispentation, kan de blive hvor de 

er. 

  

Søren Hyldgaard spørger til hvordan det går med skaterbanen? Claus svarer, den er meget besøgt 

og de unge er rigtig glade for at benytte den. Desværre har den allerede fået nogle betydelige 

skader, hvor betonen falder af. Birkerød Idrætscenter står for driften og vedligehold af banen, men 

har ikke fået tilført driftsmidler til vedligehold, da den blev etableret. 

https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6518

