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Idrætsrådet – Hørsholm Idrætspark – Stadionallé 11 – 2960 Rungsted Kyst 

Mødereferat nr. 95  
 

Sted: Loungen, Hørsholm Hallen, Idrætsparken  

Dato: Tirsdag den 18 april 2017 kl. 19.30 

Deltagere: Niels Ryhding Pedersen, Michael Esmann, Bent Fabricius, Jan Hove, Søren Strand, Henrik 

Duus Rosengren, Anders Budtz, Helle Demuth. 

 

Afbud: Mette Eickhoff, Jens Kam,  

Emne: Idrætsrådsmøde nummer 95 

  

Dagsorden: 
 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat nr. 95. 

4. Forslag til opgaver/indkøb i forbindelse med afsatte midler I Idrætsparken 2017 

5. Gennemgang budgetmøde den 3/4. 

6. Idrætsrådets opgaver den kommende periode 

7. Status på ny Træningsskøjtehal. 

8. Orientering fra Idrætsrådets medlemmer. 

9. Nyt møde 

10. Eventuelt.  

 

Referat: 

Ad 1 

Micael Esmann bød velkommen som ny formand for Idrætsrådet. 

Ad 2  

Dagsorden tilføjet punkt 5. og 6. 

Ad 3 

Referat fra møde nr. 94 godkendt. 
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Ad 4  

I første omgang var der bevilget 3 mil. i 2017 i forbindelse med budgetforliget. Efterfølgende er 1 mil. 
overført til 2018.  
Idrætsparken har udarbejdet forslag til opgaver og indkøb for 1.160.000 kr. De opgaver vil blive sat i gang i 
den kommende periode. Idrætsparken vil ligeledes udarbejde en liste med opgaver for de resterende 
840.000 kr. som vil blive sat i gang i eftersommeren.  
 

Ad 5. 

Resultatet fra det afholdte budgetmøde den 3/4 blev gennemgået. Der vil blive udsendt et referat til 
Idrætsrådet fra mødet, når det er godkendt anden steds. 
 
Årlige budgetmøder vil vi se, også i fremtiden. Bent Fabricius følte at han ikke havde det nødvendige 
kendskab til økonomien omkring Idrætten i kommunen. Og derfor havde svært ved at vide hvad 
besparelser på de enkelte poster havde af konsekvenser. Bent opfordrede til at Idrætsrådet lavede en 
fælles gennemgang af økonomien for Idrætten i Hørsholm. Henrik indvilgede i at lave et oplæg til et af de 
kommende møder i Idrætsrådet. 
   
Ad 6. 

Formanden opfordrede alle medlemmer til at kontakte de klubber de repræsenterer, for at få input til 
opgaver/indkøb til de afsatte midler for Idrætten i 2018 (4,8 mil.). 
Henrik og Michael vil i fællesskab prøve at udarbejde en liste med klubber og mail adresser. 
 
 
Ad 7. 

Der henvises til Kommunens Hjemmeside, som har en status rapport liggende. 

http://www.horsholm.dk/nyheder/2017/april/snart-gaar-byggeriet-af-traeningsskoejtehallen-igang 

 
Ad 8.  

  

 
a) Indendørs idræt ved Helle Demuth:  

Den 20/4 afholdes det årlige halfordelingsmøde. 
Basket afholder Mini – Festival i Pinsen og Camp i uge 26. 
 
    

b)  Udendørs sport ved Bent Fabricius: 

Turneringen for fodbold er forlænget så der vil blive afviklet kampe helt frem til Sommerferien. 
HUI havde måtte afvise 350 spillere fra USA til et træningsophold i Hørsholm. I samme uge var der 
planlagt et større Agility stævne på banerne. 
 
Bent var bekymret for det nye tiltag i Idrætsparken, at baner kan udlejes til andre formål udenfor 
Fodbold sæsonen.  De hold som træner sommeren igennem. Er der baner til dem? 
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Søren oplyste at Idrætsparken har brug for alternative indtjeningsmuligheder hvilket vil komme 
klubberne til gode, da indtægterne bliver brugt til indkøb og vedligehold af Idrætsparkens 
faciliteter. 
Det vil altid være muligt for HUI at reservere et par baner til de hold, som træner sommeren 
igennem. 
 

 
c) Svømmeklubben ved Jan Hove: 

 
Svømmeforeningen vil åbne hold for træning i åbent vand, kombineret med læring i livredning. 
 

d) Vandsport klubberne ved Niels Ryhding: 

 

Sæsonen er kun så småt ved at komme i gang 
 

 

e) Is-klubber ved Anders Budtz: 

 

HKF og RIK har indgået et samarbejde omkring at lære de yngste at stå på skøjter. 
RIK har stor fremgang på de yngste hold, som udfordrer træningstiderne endnu mere. 
Is-Klubber mærker nedskæringerne. Senest ved at FM. Først kører is kl.  8.30 begge morgener i 
weekenden, mod tidligere kl. 8.00 
 
 

 
 

Ad 10. 

Næste møde aftalt til torsdag den 14 juni kl. 19.30 i Loungen i Hørsholm Hallen. 

 

Referent: Søren Strand  


