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Referat  
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødested Mødelokale på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødedato Onsdag d. 4.april 2018 

Mødetidspunkt Kl. 17:30 – ca. 19.30 

Bemærkninger  

Medlemmer Søllerød Senior Sport 

 SNIK Atletik 

 SNIK Håndbold og Idrætsskole 

 SNIK Gymnastik 

 Søllerød Skytteforening  

 Søllerød Golddiggers 

 Søllerød Petanque 

 SNIK Vandpolo  

 Rudersdal Badminton 

Rudersdal Boldklub 

 Rudersdal Idrætsråd 

 Dansk G-Modelbane Forening 

 Vedbæk Sportsdykkerklub 

 Mona Madsen, Kommunalbestyrelsen 

 BSV 2016  

 Søllerød Svømmeklub  

FOF  

LOF Rudersdal 

Trivselsskolen  

Ældresagen Rudersdal Syd 

Birkerød Petanque 

 Medarbejderrepræsentant Kenneth Ulrich 

 Claus Madsen, Idrætschef 

 Daniel Høyer, Halinspektør  

 Bo Eriksen, Forenings- og fritidskonsulent  

 

 

Referent Marianne Jensen 
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Dagsorden 

a. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

b. Godkendelse af referat fra den 6. december 2017.  

Der har d. 11/12 2017 været udsendt en mail med rettelse til punkt F fra Mona Madsen til 

brugerrådet : 

 

”Kære Marianne og kære brugerråd:  

Tak for referat. Jeg håber, I havde et godt før-julemøde!   

 

Jeg har en rettelse til referatet:  Det var ikke reglerne om opsætning af bannere ved stadion, 

jeg ville have fortalt om - men mulighederne for opsætning af hverve-plakater ved 

kommunens skoler.  Jeg har flere gange set, at Vedbæk Garden har haft sådanne plakater 

hængende, og da jeg ved, hvor strenge reglerne er eksempelvis for valgplakater, spurgte 

jeg forvaltningen om disse foreningsplakater var tilladt, også når de ikke reklamerer for et 

tidsbegrænset arrangement, ligesom cirkusplakater.   

 

Teknisk chef svarede: 

Vi har givet tilladelse til ophængning af Vedbæk gardens plakater således, at der kan 

ophænges plakater ved skolernes parkeringspladser og ikke på de større veje, samt "ved 

kommunens skoler og skolefritidsklubber, i umiddelbar tilknytning til disses 

parkeringspladser til af/og påsætning af elever". Plakaterne må maks. hænge oppe i 3 uger. 

  

Vi har anmodet Kultur om, at plakater der ikke overholder vilkårene straks nedtages, 

herunder på Ravnsnæsvej. 

I øvrigt er reglerne: 

at der ikke ophænges i signalstandere, vejkryds, helleanlæg, midterrabatter, broer, 

rundkørsler og lignende 
 at der ophænges i minimum 220 cm over cykelsti, fortov 
 at der ikke ophænges så der tages oversigt i vejkryds og udkørsel fra sideveje 
 at der ikke ophænges til gene for færdslen 
 at de ophængte plakater nedtages umiddelbart efter arrangementet. 

  
Med venlig hilsen 

 Allan Carstensen 

Chef Teknik og Miljø  

Tlf. 46 11 24 50 | Mobil 7268 2450 

ALCA@rudersdal.dk 

 

mailto:ALCA@rudersdal.dk
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Jeg tænkte, at det kunne være interessant for jer foreninger at kende den mulighed, hvis I 

f.eks. havde lyst til at lave større hvervekampagner forud for sæsonstarten, eller 

måske forud for et større arrangement.   

 

Venlig hilsen, og god jul 

Mona Madsen” 

 

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. 

 

Foreningerne giver udtryk for at være glade for at slippe for det store arbejdspres det er, at 

taste alle bookingerne ind. 

 

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

forløbet godt. 

 

d. Orientering fra Idrætsinspektør Claus Madsen. 

 Proces omkring udskiftning af kunstgræsbane. 

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

næsten klar til udsendelse. Når udbuddene kommer ind, inddrages de relevante foreninger 

omkring valg af tæppe. 

Der var endvidere en drøftelse af ,hvordan man kan opstrege en kunstgræsbane til gavn for 

både amerikansk og alm. fodbold. Foreninger inddrages når tilbud er indkommet. 

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

færdigt d. 14/9 2018. 

 

 Renovering af omklædningsrum – status 

De afsatte budetbeløb i investeringsoversigten er overflyttet til Birkerød Idrætscenter, som 

har en hastesag vedr. løse fliser. Renovering af omklædningsrummene i Rundforbi indgår i 

de kommende budgetdrøftelser. 

 

 Foreningsbaseret styrketræningsrum bilag notat 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. 

 

Mona Madsen spørger ind til, hvordan man undgår at tilbuddet er konkurrenceforvridende? 
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Claus svarer, at der bl.a lægges vægt på at det er supplerende træning til den pågældende 

aktivitet, det kræver medlemskab af en forening, og er betalingsfrit for brugerne. 

 

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 Virksomhedsplan på Idrætsområdet 2018 v/Claus Madsen 

https://idraet.rudersdal.dk/idraet/temaer/virksomhedsplaner 

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

gennemgik den nye organisationsplan. 

 

Daniel B. Høyer er ansvarlig for driften af Birkerød svømmehal og på Rundforbi 

Idrætsanlæg. Carsten Jacobsen (halinspektør i  Birkerød Idrætscenter) er ansvarlig for 

bygningsmassen på Rundforbi. Daniel og Carsten afløser hinanden omkring ferier. Denne 

lidt anderledes tilgang, fordi det er svømmehallens personale der servicerer foreningerne i 

hverdagen på Rundforbi.  Da Daniel samtidigt har svømmehallen i Birkerød har de mange 

sammenfald i hverdagen. Øvelsen er så, at de skal lede på tværs, for at yde optimal service. 

Tilsammen har de ca 70 foreninger. Dem er de nødt til at fordele så det giver mening 

Halinspektør Steen Andersen (Rudegaard Idrætsanlæg) er ansvarlig for bygningerne på  

blandt andet Vedbæk Idrætsanlæg og badmintonhallen i Birkerød. En opgavefordeling der 

ser ud til at virke langt mere optimalt. 

 

Mona Madsen spørger medarbejderrepræsentanten, hvordan medarbejderne har oplevet 

den store omstilling de har været i gennem. Kenneth Ulrick svarer, det startede lidt turbulent 

med nogle opsigelser. Vi fik herefter startede en positiv udvikling hvor vi hurtigt fik resultater 

til gavn for brugere og personalet. 

 

Brugerrådet gav udtryk for en større imødekommenhed fra personalet. Den ny struktur giver 

bedre kommunikation med personalet. 

 

Orienteringen er taget til efteretning. 

 

 

 

 

https://idraet.rudersdal.dk/idraet/temaer/virksomhedsplaner
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f) Helhedplan på Rundforbi Idrætsanlæg 

Der har været udtrykt ønske fra BSV 2016 og SGD Søllerød Golddiggers om et klublokale 

på Rundforbi Idrætsanlæg. Et sådan præcist ønske er svært at imødekomme, da vi har de 

lokaler - vi har - og at alle foreninger skal stilles lige. Derfor en drøftelse af de lokaler der er 

til rådighed. 

 

Lokaler der skal indrages i drøftelsen er: 

Forhal, lille mødelokale 1+2, stort mødelokale, skyttelokale, snik lokalet 

Der lægges op til, at brugerrådet kan lave en helhedsplan for anvendelsen af ovenstående 

lokaler. 

 

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, med en repræsentant fra hver forening 

som skal finde frem til et fælles oplæg, der fremlægges på brugerrådsmødet i august. 

Foreningskonsulent Bo Eriksen indkalder foreningerne til et dialogmøde. 

 

 

g) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer. 

 Større arrangementer det næste halve år på anlægget 

BSV 

Bakken fodbold festival 26/27 maj 

Sommer camps / FCK camp uge 27 - 28 - 32 

100års jubilærum evt på vedbæk stadion – ingen fast dato pt.  

BSV cup 26 august  

 

Rudersdal Badminton 

Klubmesterskab 7/8 april 

 

Snik Polo 

25 års jubilæum 2 juni 

 

Snik gymnastik 

Forårsopvisning 21 april 

 

Søllerød Gold diggers 

Sommer camps uge 27, 28, 32 

 

 Kommende aktiviteter i både svømmehal og på Idrætsanlæg 

Auqa Mamma – Hold træning for gravide – est. start primo Maj 2018.  

 

Fun n’ Play – weekend events med sjov, leg og musik for alle. Tilbyde brunch i 

samarbejde med Cafe Orange.  

 

Fællesspisning med live musik (nyt koncept i samarbejde med foreningerne på 

Rundforbi). Dagens ret i samarbejde med Cafe Orange.   
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h) Orientering – siden sidst   

v/ Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen. 

Mona Madsen orienterede om, hvordan KFU arbejder med Investeringsoversigten, i forhold 

til prioriteringer af de afsatte midler. 

i) Orientering fra foreningerne. 

Rudersdal Badminton, afholder klubmesterskab næste weekend, deltager i Hop og Rock, 

afholder sommercamps og har en stor aktivitet i foreningen. 

 

SNIK Håndbold og Idrætsskole, har haft et godt år. Sæsonen er ved at være slut for nu. 

 

Medarbejderrepræsentant Kenneth Ulrich oplever medarbejderne har en god kontakt med 

foreningerne. 

 

BSV af 2016 har 4 seniorhold i samarbejde med FC Holte. Det er 100 år siden, at Vedbæk 

Boldklub som er grundlæggeren for BSV startede. BSV vil markere dagen i løbet af 2018. 

 

Søllerød Skytteforening har fået skærpet sikkerheden i deres lokaler og den nye 

”bandepakke” skal implementeres. 

 

Søllerød Svømmeklub afholder sommercamps og sommeraktiviteter i juni. Foreningen giver 

udtryk for de er glade for at være i svømmehallen. 

 

SNIK Gymnastik afholder forårsopvisning 21/4. Deltager i både HOP og ROCK samt 

Kulturdagen. 

 

SNIK Atletik afholder Grøn halvmarathon d. 29/4, med slutsted i Lyngby. Griseløbet er aflyst 

pga få få tilmeldinger. Foreningen retænker deres aktiviteter. 

 

Vedbæk Sportsdykkerklub har medvirket I TV 2 Lorrys nye programserie MIN KLUB og har 

haft besøg af Thomas Uhrskov. Programmet dækker 20 forskellige idræts- og sportsklubber 

i hovedstadsområdet og møder unge og gamle, der brænder for deres sport.  

https://www.tv2lorry.dk/min-klub/min-klub-sportsdykning-1220 

 

 

Søllerød Golddiggers har haft så stor tilslutning til deres U19 hold, således de må deles i 2. 

 

Dansk G-Modelbane Forening har haft en del udstillinger ude af huset.  

 

Søllerød Petanque giver udtryk for de er glade for deres faciliteter på Rundforbi 

Idrætsanlæg. Vil gerne have lokalet helt færdigt med den sidste maling m.v.. Foreningen 

starter udendørssæsonen i maj på Rudegaard Idrætsanlæg. 

https://www.tv2lorry.dk/min-klub/min-klub-sportsdykning-1220
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j) Eventuelt 

 

Bo Eriksen orienterer om, at folderen til HOP og ROCK snarest kommer ud til foreningerne. 


