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Referat 
 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Rudegaard Idrætsanlæg, Foreningshuset 

Mødedato Torsdag den 26. august 2021 

Mødetidspunkt Kl. 17:00 – 20:00 
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FC Holte, Tine Raabjerg – OK 
FC Holte, Theis Breum - OK 
FOF Rudersdal  
HI Atletik, Søren Bidstrup 
HI Badminton, Carsten Loesch – OK 
HI Gymnastik  
HI Hovedforeningen  
HI Håndbold, Klaus Lorenzen - OK 
HI Ski 
HI Volleyball, Karen Bonnesen - OK 
Holte MBT klub 
Holte Husmoder Badmintonklub 
Holte Star  
Høsterkøb 2000 
Rudersdal Idrætsråd, Lars Engelbrecht 
Rudersdal Boldklub 
Søllerød Orienteringsklub, Iben Maag 
Skodsborg FIF 
Søllerød Petanque Klub  
Søllerød Senior Sport – Flemming - OK 
Vet 92 Fodbold -  
Kommunalbestyrelsesmedlem, Per Carøe – OK fra kl. 18.45 
Idrætsinspektør, Claus Madsen  - OK 
Halinspektør Steen Andersen - OK 
Ansat på Rudegaard 
Ung I Rudersdal   
Forenings- og fritidskonsulent Bo Eriksen - OK 

Referent 

 

 

 

 

 

Ulla Schou 
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1. Velkomst ved Steen Andersen 

Rart at kunne mødes normalt igen 

 

 
2. Godkendelse af dagsorden  

 
Pkt. 4 og 5 rykkes til sidst, da Per Carøe først kan komme ca. 18.30 

 

Godkendt 

 

 

3. Godkendelse af referat fra fælles brugerrådsmøde den 24. juni på Birkerød 

Idrætscenter, - vedhæftet som bilag. 

 

Godkendt  

 

 
4. Budget 2022-25 

Hermed fremsendes KMB’s budgetforslag for 2022-25 til brug for høring i udvalg, 
råd, bestyrelser og brugerråd.  
 
Sagen fremlægges med henblik på en samlet udtalelse fra brugerrådene, der kan 
indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget. 

 
1) Budgetforslag for 2022-25 – Uddrag for KFU’s budgetområde. 
2) Forslag til investeringsoversigt for perioden 2022-25. 

 
Hvis man ønsker at se KMB’s budgetforslag i fuldt omfang kan det findes på 
kommunens hjemmeside:  
 
Link til Budget 2022-25 
 

 
Brugerrådets udtalelse til budgettet sidste år var: 
 
Brugerrådet på Rudegaard støtter op om viljen og ønsket om at vedligeholde de 
eksisterende idrætsfaciliteter.  
 
Brugerrådet ser gerne, at rapporten (idrætsanalysen) bliver brugt som et aktivt 
værktøj og bliver synligt i det fremtidige budgetarbejde.  
 
Brugerrådet på Rudegaard opfordrer til, at der arbejdes videre på ønsket om at 
bygge en ny hal på Rudegaard Stadion i stedet for på Dronninggårdskolen.   
 

https://www.rudersdal.dk/budget
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Brugerrådet peger på, at der er sat mange penge af til svømmehaller, som man 
mener, vil være bedre brugt andre steder på idrætsområdet. 
 
Claus Madsen orienterede om budgetforslaget på Idrætsområdet og på Rudegaard  
 
Det fremsatte indtægtsgrundlag for idrætsområdet er tvivlsomt pga. Corona. 
Dette sammenholdt med den på forhånd planlagte nedgang i budgettet, kan gå ud 
over service og drift, da samme serviceniveau og drift ikke kan opretholdes med 
flere besparelser.  
 
Endvidere gjorde Claus Madsen opmærksom på at de 15 mio. til tag på Rudegaard 
ikke står i anlægsbudgettet. 
 
Per Carøe nævnte at det har været godt at få lov til at gå i gang med 
vedligeholdelses projekter under Corona og at Rudersdal kommune er kommet 
fornuftigt ud at coronanedlukningen da kommunen har haft en kapital at trække på. 
 
Han nævnte at Skovlyskolens svømmehal – står tom –og at der pt ikke er råd til at 
gøre noget ved den. 
 
Brugerrådet spurgte Per Carøe, om der var noget nyt vedr. den omtalte ny Holte hal. 
Per nævnte, at det jo var udsat ifl. Budgetforslaget til 2022-25, og at 
parkeringsforholdene stadig står som en problematik i forbindelse med ønsket om 
en Hal 3 på Rudegaard. 
 
 
I år er Brugerrådets udtalelse til budgettet følgende: 
 

Udtalelse fra Brugerrådsmødet på Rudegaard vedr. budgetforslag 2022-25: 

 

Brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg ser positivt på, at idrætsanalysen bliver 

brugt som et aktivt værktøj i budgetarbejdet til at danne en helhed og skabe en 

samlet vedligeholdelsesplan i budgettet for idrætsområdet, men savner politisk 

vilje til en ny indendørs hal på Rudegaard Stadion. 

 

Brugerrådet minder om, at det i kapacitetsanalysen for nogle år siden blev 

konstateret, at der er et behov for en udvidelse af halkapaciteten i Holte. En ny hal 

i Holte blev lovet etableret i indeværende valgperiode, men Brugerrådet må med 

stor utilfredshed konstatere, at dette ikke er sket. 

 

Endvidere konstaterer Brugerrådet, at projektet er udskudt i det foreliggende 

budgetforslag, og Brugerrådet ser med stor bekymring på denne udskydelse. 

Brugerrådet ønsker derfor, at projektet om etablering af en ny hal i Holte rykkes 

frem i budgettet. 
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Brugerrådet på Rudegaard Stadion er enige om, at der er et meget stort behov for 

en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion, og at de 11,2 mio. til en ny hal derfor skal 

tilbage til budgetåret 2022, som beløbet stod i budgettet 2021-24. Idrætten i Holte 

kan således på ingen måde vente med igangsættelse af en ny hal til 2025, hvor 

pengene i udkastet til budget 2022-25 er udskudt til. 

 

Brugerrådet på Rudegaard savner politisk vilje til en ny hal og finder det 

frustrerende, at man kan finde penge til et nyt tag på Hal 2, til meget dyre 

renoveringer af svømmehaller m.m., men at kommunalbestyrelsen ikke prioriterer 

en ny hal på Rudegaard Stadion, som der har været tale om i 25 år, og som 

kapacitetsanalysen og andre analyser peger på, at der er et meget stort behov for. 

 

Brugerrådet bemærker desuden, at indtægtsgrundlaget (på driftsbudgettet) for 

Idrætsområdet 2021 ikke er på niveau med det budgetterede pga. Corona. Det er 

tvivlsomt om det vil reguleres det kommende år og om underskuddet dækkes. 

Hertil håber Brugerrådet at det ikke vil have indflydelse på det nuværende 

serviceniveau. 
 

 
5. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Per Carøe 

 

Per Carøe orienterede om at Budgetforhandlingerne går i gang nu.  

 

Der blev spurgte, om der kommer en regning ovenpå coronaen– og om det kommer 

det til at gå ud over personalet. 

Per nævnte, at det beløb der er sat af til at dække Corona situationen holder, og at 

man understøtter driften igen i år. 

 

Kommunens økonomi er generelt forbedret og der investeres voldsomt, særligt på 

børne og ældreområderne. Rudersdal har Hovedstadens største tilflytning af 

børnefamilier, det sætter pres på institutionspladser. Antallet af 80+ stiger procentvis 

eksplosivt, så der er også brug for plejehjemspladser, de er allerede i budget. 

 

Vi har et godt grundlag for investeringsbehov på idrætsområdet så der vil ske noget, 

ikke kun ift svømning. 

 

Vi begrænses af de statslige aftaler, Service og anlægsrammer. Vi holder os 

indenfor men presset er kæmpe fra landets kommuner og holdes rammerne ikke er 

der kollektiv afstraffelse. 

 

Der er Kommunalbestyrelses og Borgermøde 1. september på Rådhuset 

Pers opfordring til Brugerråddet skal være, skriv et tydeligt men inviterende 

høringssvar og mød op. 
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6. Orientering fra Idrætschef Claus Madsen 

 

a) Corona situationen 

Claus Madsen nævnte, at man nu kan kalde det ”Ny normale vilkår” – pr. 

1. september, selvom pandemien stadig ligger og spøger og at man stadig 

skal tage hensyn mm. 

 

Håndcremen i Holte hal 1 er meget fed, - kan den ændres til en anden? 

Steen vil kigge på det og få den ændret. 

 

b) Projekter på Idrætsområdet 

 
Holte Hal 2 blev lukket i fredags – den 20. august og frem til 3/1-

2022 pga. nyt tag 

 

Gulv i BIC er færdigt 

 

Svømmehal i Trørød har været lukket ned i lang tid pga. af 

renovering, men åbnede i mandags den 23. august 2021. 

 

Der blev drøftet, om Historisk arkiv i Birkerød, som har lokaler i 

Birkerød Idrætscenter - under taget– kan flyttes til et andet sted, så 

foreningerne kan benytte de rum. 

 

Claus Madsen bringer ønsket videre. 

 

c) Lys og Liv på Birkerød Idrætscenter den 29. august 2021 

Claus Madsen opfordrer foreningerne til at fortælle deres medlemmer om 

arrangementet, som er gratis. Der vil være musik, madvogne osv. 

 

Det undrer FC fodbold, at der ikke er kommunikeret ud til foreningerne – 

bl.a. de unge. – Link sendes ud HURTIGT, så foreningerne kan sende 

linket videre. 

 

Kan kommunen hjælpe idrætten i gang igen ved at give lov til at skrive på 

skolernes forældre intra – Bo nævnte, at der snart kommer noget ud om, 

hvordan man hjælper foreningerne i gang igen – mht. medlemmer osv. 
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Det vil være godt hvis der kunne være en stærkere kommunikation 

mellem skoler og foreninger/idrætsområdet i Rudersdal kommune. Alle 

har interesse i at der bygges bro mellem skoler og idrætsforeninger. Karen 

fra Volleyball HI foreslog at man kan bruge facebookgrupperne - bl.a. 

”2840 Holte. 

 

7. Orientering fra Halinspektør Steen Andersen 

 

 

- Sommeraktiviteter 

Der har været håndbold-, badminton- og fodbold camp. 

Atletik har haft lidt aktiviteter. 

 

- Kommende sæson 

Det er lidt mærkeligt fordi hal 2 er lukket og alle de foreninger, der 

ellers er i den, er fordelt på Sjælsøhallen, i Birkerød Idrætscenter 

mm. 

Der har været en del udfordringer med fordelingen, men nu skulle 

det være på plads i en særlig fordelingsplan for perioden 1.9.21. 

til 3.1. 2022.  

I Sjælsøhallen er der lavet en ordning, så man kan kontakte 

vagttelefonen på Birkerød Idrætscenter og på Rudegaard, hvis 

der er problemer med at komme ind. 

 

Der bliver sat stillads op ved hovedindgangen til hal 2 en uge – i 

næste uge. Når de er færdige med den ene halvdel af taget, 

flyttes stilladset til den bagerste del af hallen. Der bliver også lagt 

solceller på taget. Brandvejen forbliver, - men KUN til akut behov. 

 

Fra torsdag vil der være en stor kran og hegn ved indgangen på 

parkeringspladsen, så man skal være opmærksom på, at der er 

indkørsel og udkørsel samme sted. 

Der vil endvidere blive langt køreplader ud 

Klubrum i hal 2 skal være tømt senest den 6. september. 

 

Omklædningsrummene kan nu benyttes igen – og ligeledes vil 

saunaerne blive åbnet. 

 

Energiforbedringer i hallerne er begyndt at fungere, og der bliver 

holdt øje med det. 
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Motionsredskaber er skiftet ud og nye er sat op – udendørs ved 

trekanten – til fri afbenyttelse. Der bliver sat vejledning op og 

borde/bænke. 

 

Der er ønske fra FC-fodbold om at etablere et læskur på hjul. 

Reglerne er, at der skal være byggetilladelse til permanent 

placering, så det er ikke muligt. 

 

Kan man sætte en parasol eller lignende op på trekant stykket? 

Steen nævnte en parasol som godt må benyttes af FC-fodbold. 

De skal selv kontakte Steen. 

 

Steen nævnte, at alle jo er velkomne til at komme med forslag - 

helst på en mail til Steen. San@rudersdal.dk 

Endvidere må brugerne endelig komme og sige til Steen, hvis der 

er noget med byggeriet. 

 

HÅRDT IKKE AT HAVE FORENINGERNE PÅ ANLÆGGENE I 

CORONATIDEN – I HAR VÆRET SAVNET! 

 

 

8. Særlig fordelingsplan fra 1.9. til 31.12.2021 

Fordelingsplanen fra foråret fortsætter frem til 1.9.2021 

 

Den nye særlige fordelingsplan fra 1.9.21 til 3.1.22 er snart klar i bookingsystemet. 

 

På Rudegaard:  

Seniorsport i møderum 1 – 3 dg. Om ugen – pr. 1/9 bliver stolene sat ud til siden, for 

at de kan have yoga i rummet. 

 

Foreningslokalet: 

Der kommer faste bookinger på og kan nu bookes den vej igennem 

 

Der er ny plan fra 6. september i Søndervangshallen - vaccinecentret bliver i 

Søndervangshallen til 5.9.2021 

 

Fodboldbaner – udendørs - forbliver åbne til uge 44 

 

Særlige plan - aktiviteter i Birkerød og Sjælsøhallen - vedlægges referatet. (Claus) 

Den alternative booking plan er nu lagt i bookinsystemet. Carsten Jacobsen og 

Steen Andersen koordinerer plan og faciliteter de næste 4 måneder. 

mailto:San@rudersdal.dk
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Claus nævner at Steen og han har planlagt statusmøder 1 gang om måneden 

omkring Birkerød og Holte, for at se om foreningerne har fået de bookinger, som er 

nødvendige– og for at se om de benyttes. Foreningerne tilbydes at deltage. 

 

9. Status på flagstangsprojekt 

Der er nu lavet kontrakt, underskrevet af Kultur. Foreninger har nogle spørgsmål, de 

gerne vil have afklaret inden kontrakten underskrives. Der er møde 31. august, og 

der forventes underskrift inden for kort tid. Målet er at flagstang skal op at stå inden 

årsskifte. 

 

10.  Orientering fra foreningerne 

 

Holte Håndbold – Klaus Lorenzen har sendt følgende: 

Det har simpelthen været det værste forår og den værste sommer, som jeg kan 

huske. 

 

Vi blev alle meget glade i foråret, da vi fik lov til at træne indendørs, men det skulle 

vise sig at skabe masser af problemer. 

Glæden efter Coronaen blev kort, da BIC i første omgang var ved at få nyt gulv 

(slutte 25/5), og dermed reducerede vores muligheder  

i Rudersdal Håndbold (og Holte) for at træne. Dernæst blev Søndervangshallen 

udvalgt til vaccinationscenter (selvom man kun har vaccineret 2 dage  

om ugen), således at Basketball skulle over i BIC. BIC blev færdig 25/5, men til 

gengæld blev tagreparationen på Holte Hal 2 udskudt til at gælde fra 20/8 til 31/12. 

 

Vi har i foråret og sommeren lavet ca.10 forskellige træningsplaner, og i planen for 

efteråret skal hold træne både i Rundforbihallen, Sjælsøhallen og på Sjælsøskolen. 

1) En plan fra april til 5/5 2) plan fra 5/5 til 25/5 3) plan fra 25/5-30/6 4) plan for 

sommerferien 5) plan for august 6) plan for september til december med diverse 

rettelser 

undervejs. Det er ikke nok bare at afsætte træningstider. Det skal også passe 

sammen med trænernes muligheder samt hjælpetrænere (der udelukkende er 

spillere, der træner  

på et andet hold i klubben). 

 

Vi har desværre under Coronaen mistet en del rigtig gode spillere, der simpelthen 

har mistet lysten - primært fra 15-19. 

Desuden har en del yngre medlemmer meldt sig ud, da forældrene ikke har kunne 

overskue de forskellige træningssteder og tider i de yngre årgange. 
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Sportsligt skal vores damer spille i 2. div. og vores herrer i 3. div. 

 

På ungdomssiden har vi nok aldrig været stærkere. Begge vores U19 hold forventer 

vi skal spille liga (gennemgående turnering), der er den højeste række. 

Vores U17 hold skal spille i 1. division (bedste række for dem) og forhåbentlig 

kvalificere sig til ligaen efter jul. Det havde vores U17 piger gjort i sidste sæson, men 

da blev turneringen aflyst 

på grund af Coronaen. Også begge vores U15 hold skal spille 1. division. 

Umiddelbart ser det godt ud for fremtiden, men vi ved, hvor svært det er at holde på 

spillere, når de først skal til København og studere. 

 

Endelig har Rudersdal Håndbold fået deres første danske ungdomslandsholdsspiller 

i Julia Holtorf, der lige har været med U17 landsholdet til EM, hvor de blev nr. 4. 

Julia har spillet håndbold i Holte siden hun var 8 år og er desuden ungdomstræner i 

klubben. 

 

Holte Badminton - Carsten L 

Badmintonklubben har mistet en del medlemmer – men der er en del henvendelser 

igen. 

 

1. divisionsholdet er blevet trukket ud, fordi der ikke kan skaffes de faciliteter der 

skal til. 

 

På grund af at de skal være i hal 1, kan der ikke være plads til mange flere 

medlemmer før efter tagrenoveringen i jan. 2022 

 

Birkerød og Holte badmintons største ønske er, at der laves en ny hal i Rudersdal 

kommune til badminton. 

 

HI Volleyball – Karen Bonnesen 

Det har været et mærkeligt og tomt forløb – kampe uden tilskuer. 

40-50 unge har ønsket at starte, så der er tilgang i klubben. 

Der er spillet Europa cup. HI Volleyball er klar til at rykke til Birkerød i den periode, 

hvor hal 2 bliver renoveret. 

 

FC-Holte Fodbold - Teis 

Fodboldklubben har haft et udfordrende år – men føler sig privilegeret, da det er en 

udendørs aktivitet. - 25% af medlemmerne er nu piger. 

 

Søllerød senior sport - Flemming 

Der er stort set ingen frafald – og det går faktisk meget godt. 
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Der har været rigtig meget udendørs aktivitet under coronaen. 

Foreningen har et ønske om at udvide til 60+ medlemmer. 

Der er rigtig mange aktive i 70-80erne.  

 

 

11.   Orientering vedr. Sports Cafeen 

 

  Cafeen er nedlagt i denne periode pga. coronaen og manglende indtægter. 

        Automaterne er ligeledes lukket, da de ikke kan løbe rundt. 

 

   Klaus Lorenzen fortæller, at den åbner igen til januar 2022 

   

 

12.    Eventuelt 

     

   Næste møde torsdag den 25. november 2021 

 

   FC – Holte fodbold nævnte at de rigtig gerne vil have nogle flere små mål.    

  Claus Madsen nævnte, at der ikke er penge i år, men at der kan ansøges om det, 

   til næste år. 

 

Der bliver arbejdet på et nyt bookingsystem –Klaus Lorenzen sidder med som 

repræsentant for idrætsforeningerne i udvalget. 

 

 

 


