BRUGERRÅD BIRKERØD IDRÆTSCENTER OG
BIRKERØD BADMINTONHAL
Referat
Emne/udvalg

Brugerrådsmøde for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal

Mødested

Mødelokale 1.1

Mødedato

Tirsdag d. 24. august 2021

Mødetidspunkt

Kl. 17:30 – 20.30

Bemærkninger

Der vil blive serveret mad i starten af mødet.

Medlemmer
ABS
Aftenskolerne AOF of FOF
Beachvolley Rudersdal
Birkerød Håndboldklub
Birkerød Billardklub
Birkerød Bridgeklub
Birkerød Fritidsskole – DOF
Birkerød Gymnastik og trampolin
Birkerød Judo og Jiu-jitsu klub
Birkerød Karateskole
Birkerød Netværksforening
Birkerød Svømmeklub
Frimærkeklubben
Holte Håndbold
Høsterkøb Fodbold 2000
Høsterkøb Håndbold
Kickboxing Academy
Lørdagsklubben
Ny Høsterkøb Boldklub
Rudersdal Bokseklub
Rudersdal Fægteklub
Rudersdal Idrætsråd
Rudersdal Sportsdanserforening
Skjold Birkerød Basketball
Skjold Birkerød Fodbold
Skjold Birkerød Minisport
Skjold Birkerød Gymnastik
BK-13
Ø-klubben
Kommunalbestyrelsesmedlem Erik Mollerup
Halinspektør for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal, Carsten
Jacobsen
Halinspektør for Birkerød svømmehal, Daniel Budding Høyer
Idrætschef Claus Madsen
Teknisk Servicemedarbejder,

Referent

Julie Lykke Schmidt Larsen
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Dagsorden

1) Velkomst

2) Foyer projekt
Omdannelse af Foyer- og Cafémiljø i BIC.
Caroline Lanner og Eddie Jensen er indbudt til at fortælle om deres visioner om fremtidens cafe.
Caroline og Eddie præsenterer deres ideer og visioner.

Knud spørger ind til om man har overvejet at udvide 1.salen, og på den måde få sænket loftet.
Lise ser gerne at udendørsmiljøet integreres i tankerne.
Erik henleder opmærksomheden på at huske formålet og opgaven.

3) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4) Godkendelse af referat fra fælles brugerrådsmøde den 24. juni på Birkerød Idrætscenter, vedhæftet som bilag.
Godkendt
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5) 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 Kulturog 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
Claus gennemgår budget og proces.

Idrætsanalysen tages seriøst, og ses i budgettet.
Indtægtsgrundlaget i 2021 har været noget lavere pga. corona.

Udtalelse fra brugerrådet for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Badmintonhal:
Brugerrådes tager budgettet til efterretning.
Brugerrådet bemærker dertil at indtægtsgrundlag for Idrætsområdet 2021 pga. corona ikke er på
niveau med budgetteret, og at det er tvivlsomt om dette vil reguleres det kommende år. Da det ikke
vides om dette dækkes, skaber det en usikkerhed og bekymring i driftsbudgettet.

6) Orientering fra Halinspektør Carsten Jacobsen
a. Sommerferieaktiviteter, hvordan er de gået.
Sommerferieaktiviteter er gået rigtig godt, det har været dejligt med liv og aktivitet på
anlæggene igen.
b. Aktiviteter og arrangementer de kommende 6 måneder.
Omfordeling, skaber meget aktivitet med nye foreninger i centeret.
Går en tid i møde med mange større arrangementer, især november er fyldt godt op.

7) Orientering fra Idrætschef Claus Madsen

a) Corona status
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.

b) Projekter på idrætsanlæggene
Holte Hal 2 blev lukket i fredags, den 20. august og frem til 3/1- 2022 pga. nyt tag.
Gulv i BIC er færdigt.
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Svømmehal i Trørød har været lukket ned i lang tid pga. af renovering, men åbnede i
mandags den 23. august 2021.
c) Liv og Lys på Birkerød Idrætscenter d. 29.08.2021
Claus Madsen opfordrer foreningerne til at fortælle deres medlemmer om arrangementet, som
er gratis. Der vil være musik, madvogne osv.

8) Særlig fordelingsplan 01/09-2021 – 31/12-2021
Fordelingsplanen fra foråret fortsætter frem til 01.09.2021
Den nye særlige fordelingsplan fra 01.09.2021 til 03.01.2022.
Særlige plan - aktiviteter i Birkerød og Sjælsøhallen den alternative booking plan er nu lagt i
bookingsystemet

9) Orientering fra Halinspektør Daniel Høyer
Birkerød Svømmehal
Efter et kedeligt år, er det dejligt med en åben svømmehal igen.
Camps i sommerferien forløbet godt, og sommeråbent i sommerferien har været rigtigt positivt.

10) Orientering – Kommunalbestyrelsesmedlem Erik Mollerup
Orientere om punkter fra kultur og -fritidsudvalgs møde d.18.august:
Idrætsanalyse og fremskrivning af bevillinger. Tiltrådt i udvalg, med loyalitet til planen.

Klubhus, forslag fra Skjold fodbold, skal indgå i helhedsplan, der skal udarbejdes forslag/udkast til
midlertidigt klubhus.
Lise spørger til ønskerne fra flere klubber om klublokaler; dette er netop et oplagt tema til arbejdet
med helhedsplanen. Hvor alle ønsker og behov skal tænkes ind.
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11) Orientering fra foreningerne.
Netværksforeningen: Første LAN efter nedlukningen, få restriktioner forhåbentlige den eneste
gang med restriktioner.
Frimærkeklubben: Glæder sig til at komme i gang igen, medlemmerne kommer alle for det
sociale.
Der afholdes snart nordisk udstilling.
Judo/jiu-jitsu: Er lige ved at gå i gang efter corona, har været hårdt ramt af restriktioner som
kampsport, stort stævne i januar blev aflyst.
Basket: Det har været svært pga. corona som har begrænset det sociale og ødelagt fastholdelsen
af medlemmer. Derudover har der været en stor udskiftning i bestyrelsen, hvilket er spændende
men også udfordrende. Klubben har inviteret til åben træning på Sjælsø og deltager desuden
både til liv og lys og kulturnatten.
ABS: Har haft et meget hårdt år, har dog haft afholdt udendørs gymnastik, vandreture, kroket og
petanque. Er nu igen startet op indendørs, har ca. 600 medlemmer. Svømning starter også op
igen nu.
BK13: Lang nedlukning, men er begyndt og spille igen. Med restriktioner har det kunnet lade sig
gøre i noget tid nu, men er nu endeligt rigtig tilbage.
Har venteliste på ca. 50
Nogle medlemmer klager over rengøringen, og spørger til om det sker det dagligt? Opfordre til at
anlæggene ringer ved forhindringer, så de selv kan nå det.
Fægteklubben: Glæder sig over at være i gang igen, har fået nye medlemmer hvilket også er
dejligt. Præsentere sig på skolerne i forbindelse med idrætsundervisning, det fanger rigtig mange
børn, og kan være en idé til andre foreninger. Man kan kontakte foreningskonsulent Bo Eriksen
ved interesse.
Holder stævne d. 19. september.
Skøjter lidt rundt i salen da gulvet er glat, men dette skulle der være fundet en løsning på.
Gymnastik:
Glæder sig til at komme i gang igen, er i gang med tilmeldinger nu. Det lader til at springholdene
bliver fyldt godt op. HipHop og voksenhold er knap så godt fyldt.
Erik anbefaler at tage kontakt til street-movement

Claus anbefaler at klubberne f.eks. gør opmærksom på sig selv til torvedagene, og/eller til Liv og
Lys.

5

BRUGERRÅD BIRKERØD IDRÆTSCENTER OG BIRKERØD BADMINTONHAL
Møde Tirsdag d. 24. august 2021
Thomas personalet:
Fortæller lidt om arbejdet i corona perioden, alle omklædningsrum er blevet malet, under etage i
badminton er malet. Der har været tid og mulighed for nogle af disse mindre forskønnelse- og
vedligeholdelsesopgaver.
Det har været underligt at gå på arbejde – uden mennesker og liv på anlægget.
Men personaler har holdt er godt humør, og har sammen skabt mange ting under de
omstændigheder.
Daniel supplerer med at der også i svømmehallerne har været en god energi, og er blevet malet
og lavet andre lignende opgaver.

12) Eventuelt
Næste møde: 30. november 2021
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