
Mødereferat  

 

Sted: Loungen i Hørsholm Hallen 

 

Dato: Tirsdag den 29/1 2019 

Deltagere: Jan Hove, Niels Ryhding Pedersen, Michael Esmann, Søren Strand, Henrik Duus Rosengreen,  

Anders Budtz, Bent Fabricius, Anker Blauenfeldt, Helle Demuth. 

 

 

Afbud:              Mette Eickhoff 

Emne: Idrætsrådsmøde nummer 07 

Dagsorden: 

 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat nr. 06.  

4. Fastlæggelse af næste møde.  

5. DIF undersøgelsen. 

6. Samarbejde mellem foreningslivet og kommunen (Skoler/SFO) 

7. Kommunens økonomiske situation. Indvirkning på Idrætspuljen og Idrætsparken. 

8. Status på byggeprojekterne. 

9. Orientering fra SFKU møderne. 

10. Halfordeling. Afslutning på retningslinjerne. 

11. Mødelokale i Idrætsbygningen.  

12. Orientering fra Idrætsrådets medlemmer. 

13. Eventuelt. 

 

 



  

Referat: 

Ad 2  

Godkendt 

Ad 3 

Godkendt 

Ad 4 

Næste møde fastlagt til den 29/3 kl. 19.00 i St. Mødelokale i Idrætsbygningen efterfulgt 

Kl. 19.30 af repræsentantskabsmøde i Idrætsunionen. 

 

Ad 5  

Bent Fabricius gennemgik en udarbejdet analyse af DIF kommuneundersøgelsens afsnit om 

idrætsfaciliteter. Undersøgelsen omhandler 4 spørgsmål, der alene beror på foreningernes besvarelse . 

Sammenfattende lander Hørsholm Kommune på en plads som nr. 90 og er faldet 9 pladser i forhold til den 

tilsvarende undersøgelse i 2013. I analysen tydeliggøres, at det er vanskeligt at fastslå præcist, hvad der 

ligger til grund for den lave placering, men i analysen peges på forskellige årsager, som efterfølgende 

justeres med baggrund i Idrætsrådets drøftelse.  

Med baggrund i drøftelserne under forrige møde er der nu endvidere udarbejdet handleplaner for denne 

del af analysen og tilsvarende er der udarbejdet handleplaner for økonomidelen, der blev behandlet på 

forrige møde. Idrætsrådet vil, når hele undersøgelsen er behandlet, prioritere blandt handleplanerne  

Ad 6 

Skal det være muligt at opnå tilskud til rekruttering af nye medlemmer via en pulje fra kommunen? Basket 

har fået et tilskud til en ordning hvor kommunes SFO elever får undervisning i basketball. Basket blev 

opfordret til at orientere om deres erfaringer, når projektet er afsluttet. 

Ad 7 

Henviser til beskrivelse på kommunens hjemmeside. 

Ad 8 

Der er indkaldt til møde den 6/2 kl. 17.00 på Rådhuset omkring klubhus til udendørsidrætten. 

Ad 9 

På sidste SFKU møde blev der underskrevet en aftale med UEFA om udlejning af Stadionbanen som 

træningsbane til EM 2020. Aftalen er omkostningsfri for Hørsholm kommune. 

 

Der var utilfredshed med at der var meldt ud, at en ny trægulvshal ikke ville indeholde tilskuerpladser. 

Henrik forklarede at tilskuerpladser ville medføre krav om flere parkeringspladser, hvilket der ikke er 

mulighed for på Idrætsparkens område. Michael mente at man skulle fastholde, at det var et ønske hos 

brugerne. 

 



Orientering omkring øvrige punkter henvises til Hørsholm Kommunes hjemmeside. 

https://www.horsholm.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/2019/januar/sport-fritid-og-kulturudvalget-

dagsorden-til-ordinaert-moede 

 

Ad 10 

Ingen yderligere tilføjelser til retningslinjer for halfordeling. 

Ad 11 

Der har igen været problemer med at brugere ikke rydder op efter sig. Alle skal opfordre deres 

klubmedlemmer til at rydde op og stille stole og borde på plads. Anker forslog at flytte rengøring fra 

mandag tirsdag morgen.  

Ad 12 

Kort rundspørge. Ingen væsentlige punkter. 

Ad 13 

Henrik har henvendt sig til skolerne i forhold til at få en ny skolerepræsentant i rådet. Ikke hørt videre. 

 

 

 

 


