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Referat 
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Rudegaard Idrætsanlæg, Mødelokale1 i hal1. 

Mødedato Torsdag d. 05. April 2018 

Mødetidspunkt Kl. 18:00 – 20:30 

Bemærkninger Der vil blive serveret en let forplejning til mødet 

 

Medlemmer 

 

 

FC Holte, Tine Raabjerg 

     FOF Rudersdal 

HI Atletik, Lars Wiskum 

     HI Badminton 

     HI Gymnastik 

HI Hovedforeningen, Klaus Lorentzen 

HI Håndbold, Klaus Lorentzen 

     HI Ski 

HI Volleyball, Karen Bonnesen 

     Holte MBT klub 

     Holte Husmoder Badmintonklub 

Holte Star, Thomas Skov 

     Høsterkøb 2000 

Rudersdal Idrætsråd, Lars Engelberth 

     Rudersdal Boldklub 

     Søllerød Orienteringsklub  

     Skodsborg FIF 

Søllerød Petanque Klub, Peer Vindeløv 

Søllerød Senior Sport, Henning Andersen 

     Vet 92 Fodbold 

Idrætsinspektør, Claus Madsen  

Halinspektør Steen Andersen 

Ansat på Rudegaard, Michael Berggren   

UIR, Lasse Phillipsen 

 

Referent 

 

 

 

 



Julie Lykke Schmidt Larsen 
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1. Velkomst ved Steen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Steen orientere om at vi tager punkt 5 før punkt 4, da Lasse skal gå tidligt.  

Godkendt.   

 

3. Præsentation af deltagere 

Bordet rundt.  

 

4. Udtalelse fra brugerrådet vedrørende procedure - fordelingsplan for indendørs 

sæsonen 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 bedes tjekke deres bookinger, så vi sikre os der ikke er fejl, der kan 

også være lagt arrangementer ind, hvor foreningens alminedelige træningstid er 

aflyst, hvilket de på måde orientere sig om.  

Tine spørger til status på problematik omkring bookede tider der ikke bliver benyttet, 

Claus vil gerne have en mail om dette, der har været en dialog om udfordringen, 

men udfaldet herfra er ikke klart.   

 

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

er forløbet godt 

 

5. Status på UIR flytning til Rudegård ved Lasse / Gitte 

 
Kultur- og fritidsudvalget har bevilget penge til projektet og igangsat workshops, 

herfra er der kommet to forslag.  

Det er besluttet at arbejde videre på et forslag om et stort rum, med mulighed for 

opdeling med skillevæg.  

Man er nu i gang med udbud, det er meningen vi skal i gang hurtigst muligt og være 

færdige hurtigst muligt.  

April/maj bliver der indhentet tilbud.  
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1. juni starter projekt UIR, 1. juni skal alle foreninger være flyttet til hal2. 

Marts 2019 forventes det nye foreningshus at stå færdigt. 

Man kan følge projektet på facebook, hvor Lasse løbende ligger opdateringer op: 

https://www.facebook.com/pg/ungirudersdal/about/?ref=page_internal 

 

Foreningerne bliver indkaldt til et dialogmøde, indenfor den næste måned. For at 

afklare hvilke udfordringer og behov der kommer, når huset lukkes ned. Alle 

bookinger bliver flyttet til andet sted, og vi finder de nødvendige løsninger.  

Karen og Tine udtrykker bekymring i forhold til de mange bookinger og 

arrangementer der er planlagt i juni.  

Claus ønsker ikke at foreningerne skal bekymre sig, vi skal nok finde løsninger på 

det hele.  

 

 

 

6. Orientering fra Idrætsinspektøren 

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. 

 

Foreningsbaserede styrketræningslokaler  

Der skulle have været udleveret et bilag, men da dette er under redigering, bliver det 

eftersendt.  

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 ny 

indrettes til et foreningsbaseret styrketræningsrum. Claus orienterede om at formålet 

på sigt er, at ensrette reglerne for foreningsbaseret styrketræningsrum. 

https://www.facebook.com/pg/ungirudersdal/about/?ref=page_internal
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Punktet vil blive drøftet 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.  

Tine spørger til hvorvidt de frivillige må stille op og hjælpe med arbejdet (rengøring, 

op stregning og lign.).  

Frivillige må ikke overtage konfliktramt arbejde.  

 

7. Status på det nye booking- og afmeldingssystem.  

Claus orientere om at der er fortsat udfordringer med afmelder modulet, ikke noget 

nyt, I får besked så snart der er noget nyt.  

 

8. Virksomhedsplan 2018  

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

 

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

og gennemgik den nye organisationsplan. 

 

Orienteringen er taget til efterretning. 

 
9. Renovering af saunaer i hal 1 

https://idraet.rudersdal.dk/idraet/temaer/virksomhedsplaner
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Steen orientere om kommende renovering af saunaer i hal1, ideen er nye saunaer 

der bliver integreret i større omklædnings- og baderum. Afventer på nuværende 

tidspunkt tilbagemelding fra arkitekt.  

  

10. Nyt gulv i hal 2 (hvilken type gulv?) 

 
Claus orientere om fordelene ved at vælge noget andet end trægulv og at 

sportsfunktionen er den samme.  

Han opfordre foreningerne til at snakke sammen og tage ud kigge de steder hvor der 

er lagt nogle af de typer gulv der kunne være relevant.  

Må ikke sammenlignes med en badmintonhal.  

Der eftersendes en liste over hvor man eventuelt kan opleve forskellige typer 

sportsgulv.  

 

11. Afslutning af atletikprojekt 

Claus orientere om enkelte ting der skal laves om, der mangler nogle markeringer, 

det forventes at projektet afsluttes i maj. 

Det diskuteres hvorvidt det vil være muligt at få et skur, eventuelt sponsoreret. Dette 

skal undersøges og vil være et nyt projekt.  

Klaus spørger til belysning på cykelstien, som oprindeligt skulle have været en del af 

atletikprojektet. Claus forklarer at dette bliver en del af UIR projektet, så der kommer 

belysning på cykelstien.  

 

 

12. Info fra halinspektør Steen Andersen 

Steen vil gerne minde foreningerne om at al udendørsomklædning skal foregår i 

omklædningsrummene i hal1 og ikke i hal2.  

 

Tine spørger til hvor længe omklædning 4 er lukket, Steen fortæller at det vil være 

åbnet igen inden udendørs sæsonen går i gang.  
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Orientere om mail, med opfordring til foreningerne om at melde ind med 

sommerferieaktiviteter. Kopi af mail medsendes med referatet.   

 

13. Info fra Kommunalbestyrelsesmedlem Per Carøe  

Per Carøe præsenterer sig, han er ny kommunalbestyrelsesmedlem og håber at 

kunne blive en god sparringpartner.  

Per støtter op omkring at man skaber en fællesfront og går sammen omkring ideer 

og udvikling.  

Oplever en stemning for at der skal arbejdes med processer og kommunikation i 

kommunen. 

 

 

14. Info fra foreninger 

Steen spørger til hvorvidt HI stadig eksisterer. Klaus oplyser at det stadig eksistere, 

opgaverne er forsvundet, men de har valgt at holde fast i hovedforeningen pga. af 

det fællesskab og sammenhold det giver. Henvendelser om eller til HI-hovedforening 

kan rettes til Klaus.  

 

Rudersdal Idrætsråd har haft valg, alle er blevet genvalgt. Mødernes placering flyttes 

lidt rundt, de vil gerne rundt på de forskellige idrætsanlæg.  

Der er stor ros til Tennisklubberne for deres samarbejde omkring tenniscup, dette er 

blevet anerkendt med initiativpriser. Også sigma er blevet anerkendt med en 

initiativpris for deres innovations camp.   

 

Holte Atletik har fået 3 nye bestyrelsesmedlemmer, blandt andet Lars som deltager i 

dag, i stedet for Søren som stadig er formand.  

Lars personlig arbejder også for det selvorganiseret idræt i kommunen.  

Foreningens hytte i Sverige er blevet solgt, der er dog lavet en aftale så der 

stadig vil være mulighed for at leje den.  

Ungdomsafdelingen har vundet mange medaljer 

Foreningen har et stabilt medlemstal 

Har planer om flere stævner og aktiviteter i fremtiden 
 

Volley er i gang med turneringsafslutning, og spiller mange afsluttende kampe. 

Ungdomsafdelingen er også gået til DM. De har et stigende medlemstal, og må 

afvise nye medlemmer.  

14. juni kommer John Kessel, og laver en sektion med nogle af klubbens børn.  
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25. august afholder vi dame landskamp mod Portugal i holtehallen.  

 

Håndbolds herrehold er rykket op, nu ligger både dame- og herrehold i 3. division.  

Forening har et stabilt medlemstal, 2 hold er lukket for tilmelding.  

 

Senior sport er en mere atypisk forening, de dyrker ikke på samme måde 

konkurrence sport, har forskellige sportsgrene og ingen ungdomshold.  

Foreningen har alligevel et stigende medlemstal og nye holdtilbud. 

 

Petanque er glade for banerne i Rundforbi. 

1. maj rykker de ud på grusbanerne på Rudegaard. 

Har et ønske om ny kant på banerne og forbedringer af toilettet i ”træhuset”.  

 

FC Holte har også fået medaljer til flere hold.  

Fodbold skole kommer til at kræve en alternativ løsning, i forbindelse med UIR-

projekt. Tine er overrasket over at datoen er 1/6, da hun tidligere havde fået 

forståelsen af at projektet først ville starte efter sommerferien.  

Ærgre sig stadig generelt over UIR-projektet, de mener at klubberne kommer til at 

mangle deres værested og mister noget identitet.   

Der er mange bookinger og arrangementer i juni måned.  

 

Holte Star har for første gang vundet noget, da veteranholdet har vundet 

vinterturneringen.  

 

15. Info fra Sports Cafeen 

Der har desværre været et indbrud, de er kommet ind igennem spillergangen, her er 

nu sat noget forstærkning på.  

  

16. Eventuel 

Lars spørger til om referater og dagsordener fra de forskellige brugermøder på 

idrætsanlæggene kan blive strømlinet. 

Claus fortæller at det vil blive.  


