BRUGERRÅD RUDEGAARD IDRÆTSANLÆG

Referat

Brugerrådsmøde
Mødested

Rudegård Idrætsanlæg, Foreningshuset

Mødedato

Torsdag den 2. december

Mødetidspunkt

Kl. 17:00 – 20:00

Medlemmer
FC Holte, Tine Raabjerg
FOF Rudersdal
HI Atletik, Søren Bidstrup - Afbud
HI Badminton, Carsten Loesch
HI Gymnastik
HI Hovedforeningen
HI Håndbold, Klaus Lorenzen
HI Ski
HI Volleyball, Karen Bonnesen
Holte MBT-klub
Holte Husmoder Badmintonklub
Holte Star
Høsterkøb 2000
Rudersdal Idrætsråd, Lars Engelbrecht
Rudersdal Boldklub
Søllerød Orienteringsklub, Iben Maag - afbud
Skodsborg FIF
Søllerød Petanque Klub
Søllerød Senior Sport
Vet 92 Fodbold
Kommunalbestyrelsesmedlem, Per Carøe
Idrætsinspektør, Claus Madsen
Halinspektør Steen Andersen
Ansat på Rudegaard
Ung I Rudersdal, Sandra
Forenings- og fritidskonsulent Bo Eriksen
Referent
Ulla Schou
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1. Velkomst ved Steen Andersen
Steen lagde ud med at takke Per Carøe for hans engagement på Rudegård og for
altid at deltage velforberedt til brugerrådsmøderne. Per Carøe bliver pga.
kommunalvalgsresultatet afløst af Jens Darket fra 1. januar.
Den nye daglige leder af villaen - Ung i Rudersdal var tilstede. Hun hedder Sandra.
Velkommen til hende.
Præsentation af de fremmødte.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra 26. august 2021
Carsten L. ønskede at få ændret følgende under pkt. 10 - badminton:
”Birkerød og Holte badmintons største ønske er, at der laves en ny hal i Rudersdal
kommune til badminton”
ændres til:
”Birkerød, Rudersdal og Holte badmintonklubs største ønske er, at der laves en ny
hal på Rudegaard Stadion til badminton”.

4. Godkendt budget 2022-25
Der ligger indtil flere anlægsprojekter for idrætsområdet i det godkendte budget.
Der er taget 600.000 kr. i anlægsbudgettet fra gulvprojektet i hal 1. Disse penge skal
bruges til at undersøge forhold omkring projekt hal 3. Det betyder at gulvprojekt hal
1 udskydes til 2023.

Der blev gjort opmærksom på, at parkeringspladserne ved Rudegaard trænger
utrolig meget til ny asfaltering – er det på det godkendte budget? – Når byggeriet er
afsluttet på anlægget, er der afsat penge til asfalt i anlægsbudgettet.
Der kan ske mange ændringer hen ad vejen med den ny kommunalbestyrelse –
men det godkendte budget for 2022 forventer man fastholdes.
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5. Orientering fra Kommunalbestyrelsesmedlem Per Carøe
Per takker for tiden på Rudegaard – hvor han har været glad for at være med i
Brugerrådet. Han håber, at han har kunne bidrage og bringe emner videre, der har
været godt for brugerrådet på Rudegaard og har planer om fortsat at være aktør for
Idrætten på Rudegaard og andre steder.
Jens Darket overtager repræsentantskabet på Rudegaard og stedfortræder bliver
Malene Barkhus.

6. Orientering fra Idrætschef Claus Madsen
a) Corona situationen
Ulla vedlægger et nyt dokument om corona i referatet.
Claus opfordrer til, at foreningerne følger de nye restriktioner og
anbefalinger om corona. Der kommer skilte op i hallerne om det, når det
ændres.
Personalet i kommunen skal også følge nye retningslinjer vedr. corona
mht. testning og fremvisning af Corona pas på arbejdspladsen.

b) Projekter på Idrætsområdet, herunder især:
- HOLTEHAL 2 – tagprojekt.
Notat af 9. november er stadig gældende.
Byggearbejdspladsen ved hal 2 har fået meget fine anmeldelser
fra arbejdstilsynet og følger tidsplanen.
Den 20. december får vi adgang til foreningslokalerne, og ugen
efter kan vi overtage hallen. Så tidsplanen om at komme i hallen
den 3. januar 2022 holder
Der kommer nyt elektronisk låsesystem på udvalgte døre, så
foreningerne kan komme ind, selvom der ikke er noget personale
til stede
Man kan også flytte ind i klublokalerne den 3. januar. Personalet
på Rudegaard bærer alt det op fra foyeren, så hvis foreningerne
bare vil sørge for, at der står på kasser, hvor det skal hen, – vil
det altså blive ordnet. Foreningerne er også velkomne til selv at
gøre det den dag.
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Der bliver forespurgt om lys på stien til hal 2 – og ny logistik mht.
LYS på Rudegaard stadion efterspørges. – Dette indgår i
idrætsanalysen.
-

Nyt gulv i Holtehal 1
Som nævnt i pkt. 4: Der er taget 600.000 kr. i anlægsbudgettet fra
gulvprojektet i hal 1. Disse penge skal bruges til at undersøge
forhold omkring projekt hal 3. Det betyder at gulvprojekt hal 1
udskydes til 2023.

c) Camps/ferieaktiviteter i forhold til bookingsystemet.
Ønsker man at afholde aktiviteter i foråret på Rudegaard, skal lokaler og
baner bookes nu.
7. Orientering fra Halinspektør Steen Andersen
- Sommeraktiviteter
Steen orienterer om, at det ser ud til, at det er de sædvanlige
aktiviteter i de sædvanlige uger.
- Kommende sæson
Foreningshuset er lagt ind i bookingsystemet, så det er ikke
længere Steen Andersen der booker det for foreningerne mere.
Alle foreninger i kommunen kan booke det, men det er mest
foreningerne på Rudegaard der benytter det.
Steen har skrevet ud til fodboldklubberne om, at de godt må
sætte fodboldmålene ud til siden efter brug, så det udendørs
personale kan komme til at rydde banerne for sne her i vinter.
Fra 3/1-22 bliver der ryddet sne på banerne i weekenderne.
Steen berettede om at der har været hærværk i omklædning 5 og
6 – og der er efterladt mange flasker og cigaretskoddet. Kort tid
efter var en dør væk og ødelagt – bænke er smadret.
Det er en meget sørgelig og mærkelig opførsel.
Så omklædning 5 og 6 er nu åben kl. 07.30 – 22.30 i hverdage og
kl. 07.30 – 18.30 i weekender.
Der har også været problemer ved byggepladsen, hvor der er
hugget værktøj. Entreprenørerne har sat kameraer op nu.
Lysløjpen tænder nu kl. 5.30 om morgenen her i vinter, så folk
kan komme ud og løbe inden arbejde.
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Der er julelukket på Rudegaard fra den 23. dec. – til 3. januar,
men hvis der er nogen der vil ind af foreningerne, kan de
henvende sig til Steen senest den 17. december.

8. Særlig fordelingsplan fra 1.9. til 31.12.2021 – samt ny fordelingsplan
- Ny fordelingsplan
Fordelingsplanen, der er godkendt i foråret, træder igen i kraft 3
januar. – Den der blev lavet inden vi lukkede ned og lavede nyt
tag på hal 2.
Det er dejligt, at der er blevet fundet løsninger på lokaler til
foreningerne under tagrenovering, men det har ikke været hel
godt for håndbold, og foreningerne glæder sig til at komme
tilbage.
9. Status på flagstangsprojekt
I uge 2 er planen at der støbes til flagstangen. – Hvis alt går vel og vejret er til det,
kommer flagstangen op i uge 11.
10. Orientering fra foreningerne
Modtages gerne som mail
Håndbold:
Håndbold glæder sig rigtig meget til at komme tilbage. Det har været og en svær
periode, og klubben har mistet 15% af deres medlemmer.
Klaus Lorenzen opfordrer til at HSK kommer og fortæller om afmelder-systemet
igen.
Ung I Rudersdal:
Sandra orienterede om, at hun glæder sig til samarbejde med foreningerne på
Rudegaard. Lige nu er det skolerne som der bliver lavet tilbud til. Hun håbet, at der
vil være flere af de unge, som vil benytte tilbuddene i Ung i Rudersdal, og komme i
Villaen på Rudegaard efter skole og før de evt. skal til sport. – Der vil blive serveret
lidt mad og snack.
Forslag til foredrag og event er velkomne,
En skrivelse -”Hvad er villaen” – er sendt ud til skolerne. Ung i Rudersdal opfordres
til at sende den ud til foreningerne og at lave nogle opslag til tavler og info skærme.
Sandra får email-adresser på foreningerne på Rudegaard af Ulla.
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Volleyball:
Karen nævnte, at det har fungeret godt for Volleyball at være i Multihallen på
Birkerød Idrætscenter. Der er kommet flere medlemmer (70 piger under 17) og der
har været rigtig god hjælp fra de ansatte i Birkerød. - Men Volleyball glæder sig
alligevel til at komme til bage til Rudegaard.
BO nævner, at der 2. juni 2022 er planlagt HOP OG ROCK på Rudegaard – og efter
en pause på 2 år, håber alle at det kan lade sig gøre.
Der kommer en masse ud om det senere.

11. Orientering vedr. Sports Cafeen
Kontrakten er udløbet og skal fornyes. Cafeen er planlagt til at åbne igen den 9.
januar 2022 efter længere tids lukning pga. Corona og tagrenovation på Holtehal 2.

12. Eventuelt
-

Møder i 2022
Efter ønske fra Iben, lægger vi møder ind ½ år frem her i referatet
fremadrettet, således:
Torsdag den 10. marts 2022 Fordelings- og brugerrådsmøde
Torsdag den 16. juni 2022
Brugerrådsmøde

