
IDRÆTSRÅDET 
 

Idrætsrådet – Hørsholm Idrætspark – Stadionallé 11 – 2960 Rungsted Kyst 

Mødereferat  
 

Sted: Skøjtehallen mødelokale Idrætsparken  

Dato: Onsdag den 11 januar 2017 kl. 19.30 

Deltagere: Jørgen Stig Nielsen, Michael Esmann, Bent Fabricius, Jan Hove, , Søren Strand, , Henrik Duus 

Rosengren 

 

Afbud:  Mette Eickhoff, Jens Kam, Niels Ryhding Pedersen, Christian Lumborg  

Emne: Idrætsrådsmøde nummer 94 

  

Dagsorden: 
 

1. Velkomst og fremvisning af opgradering i Skøjtehallen 

2. Godkendelse af dagsorden. Punkt 4 tilføjet. 

3. Godkendelse af referat nr. 93. 

4. Status på ny træningsskøjtehal. 

5. Udarbejde liste over ønsker til opgaver-indkøb i forbindelse med tilført Idrætspulje for 

2017-2020. Nyt klublokale til HUI skal prioriteres som et hovedpunkt.  

6. Orientering fra Idrætsrådets medlemmer. 

7. Nyt møde 

8. Eventuelt. 

 

Referat: 

Ad 1 

Vi gik en tur igennem de nye lokaler og så de mange friske farver som er brugt på væggene. 

Ad 2  

Dagsorden tilføjet et punkt til orientering på status ny træningsskøjtehal. 

Ad 3 

Referat nr. 93 godkendt. 

Ad 4  
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Henrik kunne fortælle at man planlægger at man har udvalgt de firmaer, som skal kunne byde på opgaven 

med en ny skøjte træningshal. Det er op til firmaerne selv at udarbejde et projekt, som indeholder flest 

mulige af de ønsker klubber m.m. er kommet med. 

Opstart af byggeriet forventes at ske omkring 1 maj 2017 og forventes at blive færdigt omkring 1 år efter. 

 

I forbindelse med opførelsen skal der etableres ca. det samme antal parkeringspladser, som bliver nedlagt. 

De nye parkeringspladser skal primært opføres der hvor den nuværende Parkour bane ligger 

(Hjemmeværnsgrunden). 

 

Ad 5. 

 

Søren havde udarbejdet en liste indeholdende de punkter han anså som væsentlige, i forhold til forslag til 

den tilførte Idrætspulje på 3 mil. for 2017.  

Søren laver en prioritering på opgaverne og indhenter mere konkrete tilbud på opgaverne. Opgaverne 

bliver efterfølgende bestilt til udførelse. Hvis det fulde beløb på 3 mil. Ikke bliver brugt på de prioriterede 

opgaver, vil Idrætsrådet drøfte yderligere opgaver. 

 

Til orientering har jeg efterfølgende haft en snak med formanden for Rungsted Rage omkring Rullehockey 

banen.  

Martin mener at der vil være god fornuft i at istandsætte banen, også selvom den ikke bliver overdækket. 

Han mener ikke der vil blive afviklet kampe, men til træning vil den kunne bruges. Og ikke mindst til de 

mange yngre spillere, som ikke har mulighed for at tage til Gentofte og spille.  

 

Der er modtaget et ønske fra Tennis omkring reparation/udskiftning af taget i Amokkahallen. Tidligere 

indhentet tilbud lå på ca. 200.000 kr. 

Det blev aftalt at den aftale omkring tilskud til renoveringsopgaver, som tilsyneladende findes mellem 

Tennis klubben og Kommunen skal gennemgås først. 

 

For puljen på 5 mil. I 2018 ønsker Henrik Duus at kunne disponere over 1,2 mil. De skal bruges til opførelse 

af parkeringspladser til erstatning for de nedlagte, i forbindelse med opførelsen af en træningshal på 

parkeringsarealet foran den eksisterende Skøjtehal. Dette vil kun blive nødvendigt, hvis det afsatte beløb til 

en træningshal bliver overskredet. 

 

Ad 6. 

Svømmeforeningen med 1471 medlemmer, vil i fremtiden søge et tættere samarbejde med de 

omkringliggende klubber. Der vil blive udarbejdet et forslag til en udvidelse med et 25 m. trænings- 

bassin og et varmtvands bassin ned mod tennis klubben. 

 

Klubben arbejder med at skabe mulighed for medlemmer, som ønsker at træne i åbent hav vand.  

 

HUI fodbold har en mere stille periode her om vinteren, men har over julen afviklet et indendørs trænings 

forløb i Futsal.  

 

HUI håndbold har en udfordring omkring fordeling af træningstimerne, idet Rungsted Gymnasium er løbet 

fra en aftale om benyttelse af hallen torsdag eftermiddag fra 15.30 - 17.00, netop den tid der fik kabalen til 

at gå op. 
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Ad 7. 

Næste ordinære idrætsrådsmøde bliver aftalt på repræsentantskabsmøde den 29 marts kl. 19.00 i det store 

mødelokale i Idrætsbygningen. 

Ad 8.  

Alle fremmødte ønskede at forslag og ønsker fra klubber og andre interessenter skal viderebringes og 

forelægges Idrætsrådet.  

 

Kåring af årets idrætsstjerner sker mandag den 6 marts kl. 19.00 – 21.00. Alle fra Idrætsrådet er meget 

velkommen. Indbydelse vil komme senere. 

 

Med venlig hilsen. 

Søren Strand 

 


