BRUGERRÅDSMØDE RUNDFORBI IDRÆTSANLÆG

Dagsorden/referat
Emne/udvalg

Brugerrådsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg

Mødested

Virtuelt:

Microsoft Teams-møde
Deltag på din computer eller via mobilapp
Link til deltagelse i møde
Få mere at vide om teams | Mødeindstillinger

Mødedato

Torsdag d. 11. februar 2021

Mødetidspunkt

Kl. 19:30 – 20.30

Bemærkninger

Når I skal deltage i mødet, klikker I blot på ”klik her for at deltage i mødet”.
I skal sandsynligvis acceptere eller tillade at teams åbner på jeres enhed –
derefter skal I vælge hvilken browser den skal åbne i.
I skal deltage som gæst, og bedes skrive navn og forening i navnefeltet.
Har I problemer med at komme på, kan I ringe til en af os, så vil vi forsøge
at vejlede jer igennem det:
Julie Larsen 72 68 56 86
Ulla Schou 72 68 56 82
Carsten Jacobsen 72 68 56 85
Daniel Buddig Høyer 72 68 56 62
Steen Andersen 72 68 56 79

Medlemmer

√

√

Birkerød Petanque
Birkerød Ro- og sejlklub
Dansk G-Modelbane Forening
FC – Rudersdal, Lars Neumann
FOF
LOF Rudersdal
Holte Roklub
Rudersdal Akvarieklub
Rudersdal Badminton
Rudersdal Idrætsråd
Rudersdal Havkajaknørder
SNIK Atletik, Niels Kristensen
SNIK Håndbold
SNIK Idrætsskole
SNIK Gymnastik
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Emne/udvalg

Brugerrådsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg
√
√

√
√
√
√
√
Referent

SNIK Vandpolo, Jens Andersen
Søllerød Golddiggers, Casper Reinhardt
Søllerød Petanque
Søllerød Senior Sport
Søllerød Skytteforening
Søllerød Svømmeklub
Trivselsskolen
Vedbæk Sportsdykkerklub, Michael Phagoo-Jensen
Ældresagen Rudersdal Syd
Mona Madsen, Kommunalbestyrelsen
Claus Madsen, Idrætschef
Daniel Høyer, Halinspektør
Bo Eriksen, Forenings- og fritidskonsulent
Julie Lykke Schmidt Larsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra den 26. august 2020 – vedlagt som bilag.
Godkendt

3. Status på COVID19

a. Generelt
Dette virtuelle møde er en ny måde at afholder møder på. Det er vigtigt at få
budskab ud til jer allesammen, derfor er der skrevet udførligt under pkt. 5
om, hvad der sker.
Vi styrer hen imod den 28. februar og håber, at vi der kan åbne op, – men
hvis Kommunal Bestyrelsen bad os åbne i morgen, ville vi kunne gøre det.
Vi er klar!
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b. Forskellige restriktioner
Forsamlingsforbud stadig 5 pers. Alle anlæg er som udgangspunkt lukket.

c. Foreningsaktiviteter der er tilladt
Fodboldbaner er nyligt åbnet under specielle restriktioner, og derudover er
faciliteter åbne for elite-sporudøver. I Rudersdal har vi volley, svømning,
kickboksning og amerikansk fodbold, der på nuværende tidspunkt er
godkendt til elite. Alt aktivitet skal godkendes. Disse åbninger kører
fornuftigt.

4. Projekt helhedsplan Rundforbi og Vedbæk.
Helhedsplan på Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg for indendørs og udendørsfaciliteter

Punktet udsættes, og tages op igen til sommer.
Årsagen til dette er, at der i øjeblikke bliver fortaget renovering af faciliteterne, hvor lokaler bliver
omdannet til foreningslokaler, både til omklædning depoter og kælderlokaler. Disse fordelinger
er med til at udvikle helhedsplanen.

5. Budget 2021-23
Claus gennemgår idrætsdelen i budgettet.

Rudersdal budget
Claus Madsen fortalte, at Idrætsområdet har indrapporteret en tabt fortjeneste på
3,6 mill.kr. for 2020. Kommunal bestyrelsen har underbygget underskuddet, hvilket
har stor betydning for driften.
Vi har allerede et underskud på 400 000 kr. i budget 2021, og hvordan 2021 former
sig, kommer meget an på, hvor mange der bl.a. må være i svømmehallerne
fremadrettet, Dette afhænger igen af coronasituationen i 2021.
Der er afsat 10 mio. til fremmende projekter – og der er politisk velvilje til at gå i
gang med disse.
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6. Orientering fra Idrætsinspektør Claus Madsen.
Projekter

Udskiftning af tag på Holtehal 2
På mødet den 29/04 2020 har Kommunalbestyrelsen godkendt projekt for
renovering af taget på holtehal under de fremrykkede projekter som følger
regeringens beslutning om at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft.
Undersøgelser af taget på Holtehal 2 viste efterfølgende, at tagets konstruktion
grundlæggende er vanskelig at foretage videre renovering af i form af ny tagpap
oven på den eksisterende tagpapdækning.
På Kommunalbestyrelsesmødet den 16/12 2020 blev der orienteret om
ovennævnte problemer med tagets bæreevne i forhold til den eksisterende
konstruktion. Projektet reduceres til at omhandle en eftergang af
tagpapdækningen som en midlertidig løsning indtil en udskiftning af taget bliver
mulig.
Sagen forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 20. februar
med henblik på godkendelse af økonomi før byggestart.
Corona kan sætte dagsorden i denne periode også, selv om vi alle håber det er
fortid, men det ligger blot 12 uger frem i tiden.
Byggeperiode estimeret til 4 måneder = 16 uger, de 7 uger er sommerferie

Ombygning af servicebygning Rundforbi
Hele servicebygningen der betjener omklædning, bad og idrætslokalet har været
under ombygning, siden juni måned 2020.
Ombygningen, renoveringen bliver færdiggjort den 1.marts.
Der er ikke lavede nye baderum ud over et par stykker. Men hele rørføringen og
vandforsyning er nytænkt, så det skulle give en bedre oplevelse for vores brugere
på anlægget.
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Fra 1.april skal der laves nogle udgravninger rundt om bygningen, da der skal
lægges nye omfangsdræn.

Svømmehaller
Vi er ved at udarbejde renoveringsplaner for ombygning af vore svømmehaller.
Meget af det vil være de tekniske anlæg, der skal udskiftes, men andre tiltag og
bygningsdele vil blive arbejdet ind i projekter.
Den store tekniske ombygning vil vi gøre i driftsårene 2021-2024.
Alle projekter vil blive planlagt, så vi undgår lukke perioder. Helt at undgå det kan
vi dog ikke.
På Rundforbi og Trørød vil vi planlægge på sommerperiode hvor der er lukket. Vi
vil kun gøre det et sted af gangen så vi kan flytte evt. aktivitet.
I Birkerød vil vi udføre udskiftning til chlor insitu hvor vi kan udføre vandbehandling
uden at lukke. Der er dog nogle pumper der skal udskiftes, men det vil kun være
en enkelt dag der vil være lukket.
Ellers skal der udarbejdes en helhedsplan for Birkerød idræts center. Det betyder,
at den gamle svømmehal ikke ombygges i 2023, som tidligere planlagt.
På Rundforbi er vi ved at opsætte kemifri vandbehandling, chlor incitu, som vi
forventer os meget af, men også som et led i vores strategi om at tage FN
verdensmål alvorlige. For vores brugere og personaler vil det her give en mærkbar
oplevelse. Også vores driftsøkonomi vil have gavn af tiltag.

Nyt halgulv Birkerød idræts Center
I perioden 8.juni til 18. august anlægges der nyt gulv i Birkerød Idrætscenter
multihal.
KFU har den 3.februar godkendt at gulvet udskiftes til PU-gulv, samt godkendt en
indretning af baner på gulvet.
Disse godkendelser vil være grundlag i involveringsfasen, hvor vi drøfter projektet
med vores brugere i hallen, hvor vi får de sidste finesser med i projektet.
Her skal vi også drøfte aktiviteter i sommerferien, så vi finder alternativer, som
understøtter den enkelte forenings aktivitet.
I samme forbindelse skal der foretage ny indretning af foyer, med det formål at
gøre cafe området mere attraktivt. Her inddrages foreninger også.
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I 2021 skal der arbejdes med planer for at se på mulige omdannelser af
Søndervangshallen samt helhedsplaner for omklædningsbygning og hele
svømmehals området.
Kunstgræsbaner
Udskiftning af kunstgræsbaner er afsluttet i november og afleveret i december
måned. På alle baner er der lavet små ændringer på opstregning. Der er opsat
sort panelhegn rundt om banerne, med ændring i åbninger, herunder miljø bander
der skal holde på gummigranulat på banen. Der udover miljø sluser, som tiltage
for at spillere skal banke sine støvler ved afgang, så de ikke slæber granulat med i
baderum eller med hjem.
Den firkantede belysning er ikke helt færdiggjort. Der har været nogle udfordring
med elforsyning. Bl.a. er der på Rundforbi trukket helt ny elforsyning rundt om
banen, da skaden var sket under banen i form af lyn nedslag.
Fremadrettet er vi ved at opsætte kamerastyring til lystænding. Det har været
stoppet, da der ikke var spillere på banerne. Dette udføres lige nu. Tanken er, at
det kører på lysstyring, der betyder, at lyset på banen er tændt i tidsrummet 16.0022.00 hvis der er aktivitet, ellers er det slukket. Er der et hul i aktivitet, så slukkes
lyset efter en perioden og tænder først når der kommer spillere på banen igen.
Efter 22.00 er der mørkt. Da det er teknik, så kan det fejle. Derfor er der opsat
bokse hvor den lokale vagt kan tænde, indtil anlæg er repareret igen.
LED belysning: Lars Neumann fortæller at de er meget glade for det nye lys og spørger
om lyset kan være tændt (måske dæmpet) i 10 min. efter kl. 22 – da spillere ofte leder
efter tøj og lign. efter træning. Derudover er de meget glade for det nye lys.
Claus vil undersøge mulighederne og vender tilbage med en løsning.

Afslutning
Der afvikles flere idrætsprojekter, som en del af idrætsanalysen flere steder i
kommunen, bl.a. på tennis anlæg.
Selv om der er lavet en plan, så vil planen blive vurderet år for år og indgå i budget
behandlingen.
Der vil løbende blive orienteret på brugerrådsmøder omkring status og projekter
generelt.
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Link til handleplan for idrætsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsudvalgets
anlægsbudget i perioden 2021-2024: Handleplan

Lars Neumann spørger til brugerinddragelse i de forskellige projekter, Claus svarer at brugerne
vil blive inddraget løbende i alle projekter.

Ny forpagter
Vi har jo fået nye forpagtere, de nåede lige at komme i gang, men så blev der lukket ned
igen. Det er selvfølgelig en svær situation for dem, vi håber at de kommer godt i gang
når vi kan åbne igen.
Alle gamle kontrakter eller specielle aftaler foreninger kan have haft, i forbindelse med
tidligere forpagtere, er ikke længere gældende.
De nye er forpagtere på hele idrætsområdet – alle anlæg, med cafe i Birkerød
Idrætscenter, cafe på Rundforbi Idrætsanlæg og et foodtruck til arrangementer på f.eks.
Rudegaard og Vedbæk.
De bliver inviteret med til næste fysiske møde, så de kan præsentere sig selv og I alle
kan møde dem.
De har skrevet et lille nyhedsbrev som vi vedlægger til referat.
Glæd jer, de er friske og har mange gode ideer.

7. Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer.

a) Renovering af omklædningsrum
Vi inddeler omklædningsrum i farve for en bedre infrastruktur – nye toiletter – de 3 små depoter
er blevet sammenlagt til et stort.
b) Integreret foreningslokaler (mødelokale / de grønnes arbejdsdepot )
Vi vil integrere disse rum for at skabe et større lokale og fællesskab og foreningsmiljø med
udgang til græsbanerne.
c) Skydebanerne status
Banerne er færdiggjort
d) Cafe renovering
Der er lavet nye skydevinder til servering, nye bordplader, inventar og malet samt nye
automater er opstillet.
e) Omplacering af diverse depoter – samles i et depotlokale i kælderen
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Der er dedikeret et stor nyt lokale i kælderen som vil blive omdannet til individuelle depoter på
ca. 7 -10m2 – i proces.
f) Maler projekt (cafe, mødelokale, indgange m.m. )
Personalet har malet diverse vægge på Rundforbi under nedlukningen
g) Depot flytning af Rudersdal museum på Rundforbi
Den lange gang som tidligere har været benyttet af Ruderdal museum skal flytte da gangen skal
benyttes til teknik til svømmehallen (nye rør samt depot) så derfor har vi placeret
museumsarkivet bagved akvarieklub – Sniks opbevaring flyttes til deres container ved
atletikbanen.
h) Lys på kunstbanen
Det nye lys er funktionelt og i drift
i) Nyt låsesystem på Rundforbi / Vedbæk (Salto)
Vi er ved fase 1 på Vedbæk. Vi har udskiftet låse og nøgler vil blive koordineret med
foreningernes formænd. Rundforbi vil senere blive implementeret og formænd vil blive inddraget
i proces om udlevering.
j) Renovering af rør i kælderen
Udskiftning af gamle utætte rør i kælder (fase 1) følger plan.
k) Implementering af nyt kemifrit anlæg til svømmehallen – Chlorinsitu
Drift start snarest da anlæg er færdigudviklet til Rundforbi svømmehal.
l) Nye konkurrence banetorve
Der er indkøbt nye konkurrence bane torve til Søllerød Svømmeklub
m) Udeareal (indkørsel) ved indgang til Rundforbi – status på projekt.
Lige så snart tagprojekt er overstået og div containere er flyttet går vi i gang med vores
indkørselsprojekt så vi kan få stoppet det uhensigtsmæssig adfærd der er ved indgangen på
Rundforbi med biler som holder og spærrer m.m.

Niels Kristensen spørger til et administrationslokale, som også tidligere har været ønsket og
drøftet.
Claus svarer at dette punkt vil blive taget op igen, når vi drøfter helhedsplan til sommer.

7. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Mona Madsen.
Intet at tilføje.
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8. Orientering fra foreningerne
Foreningerne sender deres lille orientering til Julie, og det vil blive sat ind i referatet.
Vi gennemgår ikke hver forening under selve mødet.
SNIK Vandpolo:
Vi ligger fuldstændig stille og venter på at svømmehallen åbner igen. Medlemmerne
orienteres løbende via e-mails. Alle spillere er opfordret til at selv træne (løbe eller cykle).
SNIK idrætsskole og SNIK håndbold.
Vi har været nødsaget til at dele SNIK idrætsskole op i mindre hold med hver sin træner.
De er blevet afhentet i 2 busser, så alle corona restriktioner er blevet overholdt. Vi har ikke
oplevet corona tilfælde på holdene.
Vi har i årets løb flittigt gjort brug af Rundforbianlægget, i form af svømmehallen,
atletikbanen, spejlsalen og den store hal.
Desuden har vi haft en lang venteliste, men pga. corona restriktionerne, har vi desværre
ikke kunne tage flere ind.
Hvis vi kommer i gang til foråret forestiller vi os, at vi ligesom sidste år, tilbyder de
deltagende børn en fornyelse til efteråret til en reduceret pris.
Vedbæk sportsdykkerklub:
Som I jo ved er svømmehallen lukket, så vores junior snorkel hold har ikke været aktive
igennem længere tid.
I 2020 mistede vi 6 medlemmer ud af 16 junior, et større tab.
Dog havde vi den bedste dykker sæson nogensinde, med ca. dobbelt så mange dyk/ture
som i 2019.
Men kunne ikke kører noget dykkerkursus, grundet at svømmehals øvelser er en del af
kurset.
SÅ VI GLÆDER OS TIL AT SVØMMEHALLEN ÅBNER IGEN

9. Eventuelt – åben dialog
Bo oplyser at Hop og Rock er aflyst i år, det er allerede blevet besluttet, da man ikke
forventer at kun samle så mange allerede til maj. Samtidig er der ikke et ønske om at ændre
konceptet, derfor aflyst i år, glæder sig til at kunne vende stærkt tilbage i 2022.
Hædring af idrætsmestre 2020, der har foreløbigt været 3 datoer, som alle er blevet udsat
eller aflyst – nu afventer vi derfor situationen.
Når vi ved noget, vil det blive meldt ud til alle.
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Der er lavet en analyse om foreningernes udfordringer i forhold til corona, hvor der har
været udsendt et spørgeskema til foreningerne. Vi har modtaget rigtig mange besvarelser,
tusind tak for det.
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