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Idrætsrådet – Hørsholm Idrætspark – Stadionallé 11 – 2960 Rungsted Kyst 

Mødereferat  
 

Sted: Foyer, Hørsholm Hallen, Idrætsparken  

Dato: Mandag den 14 november 2016 kl. 19.30 

Deltagere: Jørgen Stig Nielsen, Niels Ryhding Pedersen, Michael Esmann, Bent Fabricius, Jan Hove, Jens 

Kam, Søren Strand, Mette Eickhoff, Henrik Duus Rosengren 

 

Afbud:  

Emne: Idrætsrådsmøde nummer 93 

  

Dagsorden: 
 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat nr. 92 (bliver lavet og udsendt hurtigst muligt). 

4. Søren er ny referent. Forventninger til fremtidige referater. 

5. Søren er nyt medlem og ønsker indsigt. Hvad kan og skal Idrætsrådet bruges til? 

6. Udtalelse om lokaletilskud !!! 

7. Budget 2017 – 2020 vedtaget. Hvad kan vi forvente i Idrætsparken? 

8. Status på de store opgraderingsprojekter i Idrætsparken:  

a. Hørsholm Hallen. Orientering fra Søren  

b. Skøjtehallen. Orientering fra Søren  

9. Orientering fra Idrætsrådets medlemmer. 

10. Nyt møde 

11. Eventuelt. Rundvisning i Skøjtehallen efter opgraderingen. 

 

Referat: 

Ad 1 

Formanden var forsinket. Michael Esmann overtog opgaven som mødestyrer. 

Michael orienterede om, at Jørgen Stig Nilsen ikke ønsker, at genopstille til næste valg. 

Michael ønskede, at overtage posten, hvis han kunne opnå opbakning fra øvrige medlemmer. 

Alle medlemmer udtrykte deres opbakning til Michael. 
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Ad 2  

Dagsorden godkendt. 

Ad 3 

Referat af møde 92. Ikke endeligt forfattet. Referent ønsker input fra øvrige deltagere. 

Ad 4  

 

Referatet skal indeholde beslutninger og væsentlige punkter. 

 

Ad 5. 

Idrætsrådet skal varetage, alle idrætsforeninger i Hørsholm Kommune interesser, i forhold til politiske 

udmeldinger og ønsker. Idrætsrådet skal medvirke til, at videreformidle ønsker og behov fra klubber 

til politikerne og embedsmænd. 

 

Ad 6. 

Ved ansøgning om lokaletilskud, vil der i fremtiden blive skelnet mellem ansøgninger under og over 40.000 

kr. 

Alle ansøgninger under 40.000 kr. vil blive behandlet af embedsmænd. 

Ansøgninger over 40.000 kr. vil blive behandlet i et politisk udvalg. 

Idrætsrådet er positive overfor den ændrede procedure. 

Ad 7. 

I forhold til bevillinger fra 2017 – 2020 vil Henrik Duus udarbejde en plan for, hvordan processen med 

udarbejdning og kvalificering af forslag skal forløbe. Det bliver tilstræbt, at alle interesser og berørte bliver 

hørt og orienteret gennem hele processen. 

 

Idrætsrådet ønsker, at blive medinddraget så tidligt i processen som muligt. 

Idrætsrådet har tidligere udarbejdet en liste med 26 punkter, omkring ønsker til opgradering. 

Listen skal gennemgås og revideres i forhold til ønsker for 2017. 

 

Ad 8.  

a) Hørsholm Hallen er stadig kun godkendt til 800 personer, da talevarslingsanlægget ikke er i 

funktion endnu. Problematikken omkring de manglende stole er ikke løst. Der mangler stadig, at 

blive monteret to rækker stole. Diverse mindre mangler bl.a. døre, som ikke kan låse m.m. er ikke 

udført. 

b) I søndags (13/11) blev der med stort fremmøde, afholdt indvilgelse af den opgraderede Skøjtehal. 

Gummigulvene mangler, at blive lagt i de flest rum i kælder niveau. I stueplan mangler fejelister 

langs alle vægge, malerarbejdet er flere steder ikke godkendt, samt andre mindre mangler. 
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Ad 9.  

a) Ride klubberne ved Mette Eickhoff: 

Rungsted Rideklubs faciliteter står for, at skulle sælges efter den 31/12 20118. Kommunen er                

forpligtet til, at søge efter alternative muligheder, men der er ikke pligt til, at tilbyde et alternativ. 

Rungsted Rideklub ser meget sort på fremtiden. 

 

b) Basketklubben ved Jørgen Stig Nielsen:  

Intet nyt er godt nyt. 

    

c)  Udendørs sport ved Bent Fabricius: 

 

Fodbold har stor succes med tilbud om ekstra træning for de yngre medlemmer. Hele 233 spillere 

har taget imod et tilbud om bl.a. mental træning. 

For de yngste, har man oprettet et Krible-Krable hold. HUI opfordrer andre klubber til, at indgå i et 

samarbejde, da det ikke handler så meget om fodbold i den alder. 

 

 

d) Svømmeklubben ved Jan Hove: 

 

Svømmeklubben har indledt et samarbejde med et par skoler om, at stå for undervisningen af 

eleverne. 

I oktober måned, blev der afviklet et handicap stævne. Dette er en årlig tilbagevendende 

begivenhed. 

 

  

e) Vandsport klubberne ved Niels Ryhding: 

 

Storm sikringen af moler mm. er næsten færdig, og er forløbet rigtig godt. 

Broerne foran Roklubben, er taget op for denne sæson. 

 

f) Indendørs idrætten ved Michael Esmann:  

Intet nyt er godt nyt! 

 

g) Skolerne ved Jens Kam: 

 

              Intet nyt er godt nyt 

 

 

Ad 10. 

Næste møde aftalt til onsdag den 18 januar kl. 19.00 i Skøjtehallen. 

Repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 29 marts kl. 19.00 i St. Mødelokale i Idrætsbygningen. 

(Søren reserverer lokalet)  
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