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Dagsorden 
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Rudegård Idrætsanlæg 

Mødedato 27. november 2017 

Mødetidspunkt Kl. 18.30 – 20.30 

Bemærkninger Mødet foregår i møderum 1 hal 1 

Vedlagt  

Referent Steen Andersen 

 

   Dagsorden 

    

1. Velkomst ved Steen. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Omdannelse af Rudegård Idrætsanlæg og flytning af Holte 

Ungecenter. Præsentation af skitseprojekt med henblik på udtalelse til 

Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 29.11.2017. Gitte 

Næsbøl Magnus og Lasse Philipsen deltager under punktet. 

4. Orientering – status, om afmelde modul, ved Henrik Skovgaard   

5. Ny hal i Kommunen 

6. Foyer i hal 2 

7. Info fra Idrætsinspektør Claus Madsen 

8. Info fra Steen Andersen 

9. Info fra foreninger 

10. Info fra Sports Cafeen  

11. Eventuel 

12. OBS der serveres en JULE MENU efter mødet  

 

Til stede: 

 

   Camilla Barner-Christensen kommunalbestyrelsen 

   Claus Madsen idrætsinspektør 

   Michael Berggren, ansat på Rudegård 

   Carsten Loesch, Badminton 

   Henning Adsersen,Søllerød Senior Sport 

   Johan S Krus, Fodbold FC Holte 

   Karen Bonnesen, Volleyball 

   Klaus Lorenzen, Håndbold 
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   Karin Meinike, Ski 

   Tine Raabjerg, fodbold FC Holte 

   Iben Maag, orientering 

   Peer Vindeløv, petanque 

   Søren Bidstrup, atletik   

   Gitte Næsbøl Magnus, UIR 

   Lasse Philipsen, UIR 

   Henrik Skovgaard, administrationschef  

   Steen Andersen, Rudegård  

 

 

1. Velkomst ved Steen. 

Steen bød velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt, punkt 3 – 4 byttet plads  

3. Orientering – status, om afmelde modul, ved 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. Opstart forventes i februar mdr. Personalet skal også 

oplæres i modulet. 

4. Omdannelse af Rudegård Idrætsanlæg og flytning af Holte 

Ungecenter. Præsentation af skitseprojekt med henblik på 

udtalelse til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 

29.11.2017. Gitte Næsbøl Magnus og Lasse Philipsen deltager 

under punktet. 

Lasse orientere – viste skitser omkring nyt anneks og 

hovedbygningens indretning. Visse foreninger var skeptiske over 

hvordan annekset vil blive indrettet, de efterspørger hvert deres eget 

rum som de kan sætte deres præg på – være deres eget. 

Efter en masse snak frem og tilbage, ikke alle lige enige blev det lagt 

ud til brugerrådet, at selv udarbejde udtalelsen til Kultur- og 

Fritidsudvalgets behandling af sagen. 

5. Ny hal i Kommunen 

Klaus orienterede om foreningernes inddragelse – ikke inddragelse i 

forbindelse med ”ny” hal ved Dronninggård skolen. Beslutningen om 

ny hal i Kommunen blev lige pludselig trukket op af hatten uden 

nogen som helst inddragelse af foreningerne – nogle andre.  

6. Foyer i hal 2 

Volley har forespurgt om det er muligt at gøre noget ved foyer i hal 2 

så der vil komme noget mere liv ved cafeen. Eventuel få lavet nogle 

vinduer ind til hallen så man kan sidde og se ned i hallen samtidig 

med at nyde en forfriskning. Steen undersøger om dette kan lade sig 

gøre.  
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7. Info fra Idrætsinspektør Claus Madsen 

Claus orienterede om at der den 1. december er startet ny 

halinspektør i Birkerød Idrætscenter, Carsten Jacobsen. Der er i 2018 

sat penge af til renovering af omklædningsrum – saunaer i 

underetagesen i hal 1. Brugerrådet vil blive involveret i projektet. 

I 2019 er afsat penge til nyt halgulv i hal 2, der vil brugerrådet 

selvfølgelig også blive inddraget i hvad for et gulv vi vil have.  

8. Info fra Steen Andersen 

Idrætsområdet har fået ny hjemmeside med opstart 27. november. 

Julen nærmer sig, sidste åbningsdag før jul er den 22. december. 

Lukket den 23 – 24 – 25 – 26. december. Åben 27 – 28 – 29. 

december som normalt. Lukket 30 – 31. december samt 1. januar.  

Opstart igen den 2. januar som normalt. 

Foreninger må meget gerne give besked hvis der er tider som ikke 

benyttes, især formiddagstider. 

Steen er på ferie fra 5. december til 20. december. 

Vagthavende på 45 46 00 30 vil hjælpe jer.  

 

Punkterne tog noget længere tid, så derfor udgår resten af 

dagsorden, tages op på næste møde. 

Der var løst snak samtidig med JULE MENU. 

 

       

         

          

 

 

 

 

  


