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Referat  
 
 
Emne/udvalg Brugerrådsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødested Mødelokale på Rundforbi Idrætsanlæg 

Mødedato Torsdag d. 23. august 2018 

Mødetidspunkt Kl. 17:30 – ca. 19.30 

Bemærkninger Der serveres en let anretning inden mødet. 

Medlemmer 
  

  

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

   

  

  

 

Søllerød Senior Sport 
SNIK Atletik,  
SNIK Håndbold/Idrætsskolen, 
SNIK Gymnastik,  
Søllerød Skytteforening, Afbud  
Søllerød Gold Diggers, 
Søllerød Petanque, Afbud 
SNIK Vandpolo, Afbud 
Rudersdal Badminton, 
Rudersdal Boldklub, Afbud 
Rudersdal Idrætsråd,  
Dansk G-Modelbane Forening,  
Vedbæk Sportsdykkerklub, Afbud 
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 Julie Lykke Schmidt Larsen 
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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 4. april 
http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/24/referat_brugerraadsmoede_rundforbi_idraetsan
laeg_-_04.04.2018.pdf.  
Godkendt 

3. Velkomst og præsentation af halinspektør v/Daniel Høyer 

4. Projekt helhedsplan Rundforbi og Vedbæk – bilag er vedhæftet  
 

Helhedsplan på Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg for indendørs og udendørsfaciliteter  
Med afsæt i BSV af 2016 og Søllerød Gold Diggers ønske om et klublokale på Rundforbi 
Idrætsanlæg, besluttede brugerrådet den 4. april 2018, at nedsætte en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra interesseret foreninger, som skulle afklarer mulighederne for et fælles oplæg, der 
efterfølgende fremlægges på brugerrådsmødet i august. 
 
Arbejdsgruppen bestående af Søllerød Gold Diggers, Rudersdal Badminton, Søllerød Svømmeklub, 
SNIK Atletik, SNIK Gymnastik, BSV af 2016 og Rudersdal Boldklub har afholdt 2 
arbejdsgruppemøder i juni (den 7. juni og 21. juni). Derudover har SNIK Håndbold/Idrætsskolen og 
SNIK Vandpolo fremsendt bemærkninger, som er videregivet til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen 
fremlægger hermed forslaget til en helhedsplan for både inde- og udeområderne på Vedbæk og 
Rundforbi Idrætsanlæg til drøftelse.  
 
Vedlagte udkast til helhedsplan drøftes og beslutning. I henhold til vedlagte procesplan, vil 
brugerrådets beslutning bliver fremlagt til politisk behandling  
 
Bo Eriksen præsenterer arbejdsgruppens helhedsplan på vegne af arbejdsgruppen, med 
afsæt i bilag tilsendt dagsorden.  
 
Følgende bemærkninger ved gennemgangen af helhedsplanen blev uddybet og tilføjet: 
 
Vedbæk Idrætsanlæg – bemærkninger til klubhuset  
Rudersdal Boldklub ønskede tydeliggjort, at de også har adgang til klubhuset. BSV vil følge 
den aftale som foreligger og – ligesom nu – låne lokaler ud til Rudersdal Boldklub. 

http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/24/referat_brugerraadsmoede_rundforbi_idraetsanlaeg_-_04.04.2018.pdf
http://www.rudersdal.dk/files/media/2018/24/referat_brugerraadsmoede_rundforbi_idraetsanlaeg_-_04.04.2018.pdf
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Rundforbi Idrætsanlæg – bemærkninger til indendørslokaler  
Spørgsmål om indretning af mødelokaler, tildeling af materialerum og pokalskabe blev 
drøftet og henvist til implementeringsfasen, idet disse tiltag kræver en nærmer afdækning og 
tværgående drøftelse mellem foreningerne og Idrætsområdet. 
 
Endvidere blev der løftet forslag om etablering af et ”behandlingsrum” inklusiv skabe mv. 
samt drøftelse af ”det ledige rum” i kælderen og muligheden for at få styrketræning flyttet 
der til. 
 
Brugerrådet indkaldes til et ekstraordinært møde, når helhedsplanen er behandlet i det 
politiske udvalg.  

5. Brugerrådets udtalelse til budget 19/22 – bilag er vedhæftet.  
Bilag A: Direktionens overvejelser om budgetreguleringer 
Dette notat er meget vigtigt i processen med udtalelserne til budgetforslaget. Det forklarer hvordan 
budgetsituationen forventes løst. 
 
Det endelige tilpasningskrav er: 

 
 
Det skal understreges, at når der under Effektivisering står 10 mio.kr. i 2019 og i årene efter, så er 
målet nået, når der er fundet 10 mio. i 2019. Der skal ikke findes nye 10 mio. hvert år.  
For så vidt angår Struktur, skal der findes 10. mio.kr. i 2020, 15 mio. i 2021 og 5 mio. i 2022. KFU’s 
andel er beskrevet i notatet. 
 
Budgetforslag 2019 
Budgetforslaget for 2019 udsendes kun i reduceret form for KFU’s dele heraf af hensyn til filens 
størrelse (datamængden).  
Hvis man ønsker at se budgetforslaget i fuldt omfang findes det på kommunens hjemmeside her: 
https://www.rudersdal.dk/budget 
 
Sagen fremlægges med henblik på en samlet udtalelse fra brugerrådene, der kan indgå i 
Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget.  
 

Claus orienterer om arbejdsprocessen ved budgettet og hovedpunkterne i budgetforslaget.  

https://www.rudersdal.dk/budget
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Omkring effektivisering kan man selvfølgeligt forvente serviceforringelser. Dette er den direkte 
konsekvens. Hvordan og hvor meget vil den næste proces vise. 
 
Høringssvar:  
Brugerråddet vil gerne opfordre til at der spares mindst muligt på vedligeholdelse af bygninger, 
så vi fortsat har nogle anlæg der lever op til ambitionerne om en sund kommune.  

 
6. Orientering fra Idrætsinspektør Claus Madsen. 

 
a) Status på udskiftning af kunstgræs  

Claus fremviser og forklarer om nyt kunstgræs tæppe. Tidplan er tidligere udsendt til 
brugerrådet, Birkerød forventes færdig i uge 39 og Rundforbi i uge 41.  
 
Claus vil gerne invitere de involverede foreninger til et møde om ca. 2 uger, hvor vi 
kan gå i detaljer med op stregningen. –vi kommer ikke til at få certifikat, med de 
ønsker der er til op stregning. Der er heller ikke behov for dette, da der på det 
niveau der spilles på banen ikke er krav til det. Men en løsning som alle bliver glade 
og tilfredse med er at foretrække. Op stregning skal dog godkendes først  
 

b) Træningspavillon 
Der er ved at blive sat træningspavilloner op, området bliver pænere og aktivt. Der 
er også fremtidige planer om sidde-miljø.  
Bommen vil blive fjernet og afspærring vil blive rykket frem og erstattet af pullerter. 
Mulighed for parkering vil ikke længere være muligt kun arbejdskørsel. 
Der vil være mulighed for foreningers afhentning af udstyr til udenbys kampe og 
lign. - Og så vil der blive etableret en afsætnings vende plads ”Kiss and drive - 
koncept”.  
Der er et ønske om at inddrage den nuværende afsætningsplads på vejen, da man 
parkerer på området og ikke bare sætter af. Dette vendes når vi laver afsætteplads 
på området. 
 
 

c) Orientering omkring tildeling af kunstgræs 2018/2019 
Har haft en proces, hvor der er fastsat nogle nye regler for fordelingen. Selvom der 
har været en længere proces, er der stadig nogle dilemmaer som der videre skal 
drøftes og findes løsninger på.  
 

 
 

7. Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer. 
 

a) Aktiviteter i efteråret 
 
Søndag d. 26/8 BSV DGI turnering 
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Lørdag d. 08/09 U17 kamp BSV – FFB kl. 10 
Lørdag d. 15/09 U17 kamp BSV – Farum BK kl. 10  
Søndag d. 16/09 Søllerød Gold Diggers – Aarhus Tigers kl. 14  
Lørdag d. 29/09 U17 Kamp BSV – FB kl. 10  
Lørdag d. 13/10 U17 kamp BSV – FA kl. 10  
Lørdag d. 03/11 U17 kamp BSV – Avarta kl. 13  
 

b) Informationer 
Vi har fået ny informationsskærm, hvor vi gerne vil have inputs – aktiviteter i 
klubberne og billeder.  Daniel sender mail med nærmere information om hvordan 
infoskærmen kan bruges. Der vil også være konkret informationer og booking lister 
fra anlægget på skærmene. 
Daniel præsentere ide om nye informations skilte, med vigtige informationer, 
plantegninger og lign. Derudover skal de give sammenhæng, skilte til hele anlægget 
i samme design over det hele, også udendørs.   
 

c) Cafeen 
I samarbejde med cafeen og musikskolen, vil vi fremover lave et månedligt 
arrangement på anlægget, med mad og musik.  
 
Cafeen arbejder også på en nyt ”pickup”-koncept – 3 retter der kan bestilles så de 
er klar når man henter børn fra fritidsaktiviteterne.  
 

d) Kunst 
Der arbejdes på kunst og udsmykning i blandt andet svømmehallen, med nye 
spændende billeder. Daniel har også tal med Dansk G-Modelbane Forening om en 
tog udstilling på anlægget.   
 

e) Svømmehallen 
Daniel skriver i næste uge ud til vand-foreninger, omkring indkøb af chip-armbånd. 
Foreningernes er sorte, generelt er armbåndene farve-kodet, så personale kan se 
forskel på brugerne.  
Mobile Pay-anmodning og mulighed for direkte tilbagebetaling i svømmehallen er 
ved at blive undersøgt.  
Der er hele tiden en ansat i hal området som står til rådighed hvis der er problemer 
med betalingsmaskine.  
Der oprettes nye aktiviteter i vandet, blandt andet crossfit – som foreninger vil blive 
inviteret til prøvedag på. 
Der kommer ubemandet sauna gus – nye saunaer, der selv kan lave gus.    
 
   

f) Ny forening 
Anlægget har fået en ny forening: akvarieklubben som lige er blevet godkendt, 
specialiseret i kapper og specielle rejer. Hører til i kælderen.  
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De runde tårne bag ved hallen bliver malet.  
 
Daniel appellere til at foreningerne henvender sig til Daniel eller andet personale med 
problemstillinger, vi vil meget gerne forsøge at finde løsninger.  
 
Daniel indbyder dem der kunne være interesseret fra foreningerne i at henvende sig til ham, så 
giver han gerne en rundvisning i teknik rummene.  

 
8. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen. 

Mona roser den mange nye tiltag, det lyder spændene.   
 
 

9. Orientering fra foreningerne 
 

Idrætsskolen starter 1.oktober, køre godt. Idrætsskolen er næsten samme koncept som 
minisport, men hvor det er samme sted, der tager imod børnene hver gang, og introducerer 
dem til forskellige sportsgrene.    
 
Kenneth fortæller at personalet har haft en stille sommer, godt vejr betyder få gæster i 
svømmehallen. Det har givet tid til andre projekter, der er blevet ryddet meget op.  
 
Rudersdal badminton har fremgang i medlemstal og har oplevet stor interesse det seneste 
års tid.  
 
Gold Diggers er i gang med efterårsturneringer, slutter 13. oktober, u19 spiller videre i 
landsturnering. Finale er d. 30. september.  Overvejer at ligge billet ind på at afholde, hvis 
opvisningsbanen er ledig.  
Cheerleaderne har fordoblet medlemstal.  
 
Søllerød svømmeklub har haft sommerferie aktiviteter/skole, ny sæson starter i uge 36, 
konkurrence svømmere er gået i gang. De er glade for at være på anlæggene, og har et 
godt samarbejde med personalet.  
Kenneth opfordre klubben til at ligge materiale som personalet kan give videre til 
interesserede brugere, da de ofte oplever at kunderne til spøger til dette.  
 
Idrætsrådet kan kontaktes hvis man ønsker at tage noget igennem der.  
 
SNIK Gymnastik har også haft sommerferieaktiviteter og er startet op med nye hold, har 
derudover besluttet at alle trænere skal have førstehjælp og hjertestarter kursus.  
Hvis vi laver et samlet arrangement for dette, vil Daniel gerne hjælpe, da vi på 
idrætsområdet kan tilbyde kurset. Vi kan eventuelt lave en fælles årlig kursusdag til 
foreningernes trænere, Daniel melder sig selv som tovholder. 
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SNIK Atletik har ikke noget griseløb i år.  
 
Dansk G-Modelbane Forening deltager i forskellige udstillinger, i fremtiden vil de gerne 
samarbejde mere med anlæggene omkring formidling.   

 
 

10. Eventuelt 
 

Claus informerer om at næste ordinære møde er 6. december - med julefrokost. Der 
kommer formentligt et ekstraordinært møde inden da omkring implementering af 
helhedsplanen.  

 
Bo oplyser, at der i næste måned er stort arrangement for de nye udenlandske studerende 
som kommer til at bo på det nye kollegie i Nærum og som læser på DTU. Til arrangementet 
vil de studerende blive spurt til deres fritidsinteresser og måske vi kontakter foreningerne 
efterfølgende for at skabe kontakt til jer. 
 
Bo Henviste endvidere til muligheden for åben-skole tilbud og muligheden for at få støtte fra 
Kulturområdet. Se mere på Åben Skole 

 
Husk at ”Opdater informationer om din forening i bookingsystemet” hvor der også er en 
vejledning. Se under fanebladet på https://www.rudersdal.dk/service/laan-eller-lej-et-lokale  
 

https://www.rudersdal.dk/aabenskole?search=%C3%A5ben-skole
https://www.rudersdal.dk/service/laan-eller-lej-et-lokale
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