
IDRÆTSRÅDET 
 

Idrætsrådet – Hørsholm Idrætspark – Stadionallé 11 – 2960 Rungsted Kyst 

Mødereferat  
 

Sted: Loungen, Hørsholm Hallen, Idrætsparken  

Dato: Onsdag den 14 juni 2017 kl. 19.30 

Deltagere: Anders Budtz, Helle Demuth, Niels Ryhding Pedersen, Michael Esmann, Jens Kam, Søren 

Strand, Henrik Duus Rosengren 

 

Afbud: Mette Eickhoff, Bent Fabricius, Jan Hove 

Emne: Idrætsrådsmøde nummer 96 

  

Dagsorden: 
 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat nr. 95. 

4. Fremtidig fordeling af haltider. Forslag indkommet fra Floorball. 

5. Ansøgning fra Svømmeforening til pulje for nyskabende aktivitet. 

6. Orientering om valgte opgaver for 1. del af bevilling budget 2017 Idrætsparken. 

7. Forslag til opgaver/indkøb til bevilling for 2018 

8. Orientering fra Idrætsrådets medlemmer. 

9. Nyt møde 

10. Eventuelt.  

Referat: 

Ad 1 

Michael bød velkommen 

Ad 2  

Dagsorden tilføjet punkt 4 + 5 

Ad 3 

Referat af møde nr. 95 godkendt. 

Ad 4  
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Forslaget fra Floorball til fremtidig halfordeling blev gennemgået. Der blev fremført forskellige scenarier, 

som anskueliggjorde hvor vanskeligt det kan være at lave en model, som kan bruges for tildeling af tid til 

alle klubber. 

Der arbejdes videre med opgaven på de kommende møder i Idrætsrådet. 

 

Ad 5. 

Svømmeforeningen har ansøgt puljen for Nyskabende Aktivitet om et tilskud til indkøb af rekvisitter til 

opstart af deres nye aktivitet ”Svømning i åbent vand”. Alle stemte for en bevilling på de 12.500 kr. som 

klubben havde ønsket. 

Ad 6. 

Søren gennemgik kort de opgaver, som var blevet prioriteret i forhold til den bevilling, som var blevet 

frigivet på 1.160.000 kr. 

- Nyt lys på Gl. Kunstgræsbane 

- Renovering af Rullehockeybanen 

- Opretning af dele af græsarealet ved afsnit 1 + 2 

- Nye elementer på Skaterbanen 

- Adgangsregulering ved Hørsholm Hallen/Skaterbanen. Renoveres eller fjernes. 

- Nyt lydanlæg i Hørsholm Hallen. 

 

Ad 7. 

Alle repræsentanter skal kontakte de klubber de repræsenterer, for at få input til den bevilling som er givet 

på 5 mil. for 2018. Desuden skal der kommes med input til de kommende budget forhandlinger for 

perioden 2018 – 2021. 

 

Skal der afholdes et idræts politisk valgmøde? Eller er tiden løbet fra det? Alle opfordres til at spørge i 

baglandet. 

 

Ad 8.  

Indendørs klubberne ved Helle Demuth: 

Sæsonen er ved sin afslutning. Basket afholder en Camp i uge26. Floorball planlægger stævne i september. 

 

Skolerne ved Jan Kam: 

I forbindelse med byggeriet af den nye træningshal, er der lavet en aftale omkring ingen kørsel med tunge 

lastbiler i tiden fra 7:45 – 8:20. Aftalen bliver ikke holdt hvilket er foto dokumenteret. 

 

Street Soccer banen trænger til en renovering. 

 

Is – klubber ved Anders Budtz: 

Ingen is – sparsom aktivitet. Der afholdes Isfordelingsmøde den 15/6 

 

Vandsport klubberne ved Niels Ryhding: 

En meget uheldig ulykke i forbindelse med aktivitets dag på havnen blev taklet rigtig godt fra alles side. Stor 

ros til alle. 
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Svømning i åbent vand er i gang nord for havnen. Er blevet hilst velkommen fra alle sider. 

 

Ad 9.  

 

Næste møde aftalt til torsdag den 17 august kl. 19:30 i Loungen i Hørsholm Hallen. 

Mødet skal udelukkende omhandle input til bevilling for 2018, samt input til budgetforhandlingerne for 

2018- 2021 

Yderligere et møde er aftalt til onsdag den 20 september kl. 19:30 i Loungen. 

Ad 10. 

Michael fremlagde en tanke om brug af fælles håndtering af de administrative opgaver klubberne imellem. 

Det er svært for klubberne at få besat posterne udelukkende med administrative opgaver. 


