
 
 

Mødereferat  
 

Sted:             Loungen i Hørsholm Hallen 
 
Dato: Tirsdag den 9. februar. 2021, kl. 19.00 virtuelt  
 
 
Deltagere: Michael Esmann, Søren Strand, Anders Budtz, Anker Blauenfeldt, Jan Hove, John Norlin 

Henrik Duus Rosengreen, Niels Ryhding, Thomas Schnoor  

Afbud:           

Emne: Idrætsrådsmøde nummer 117 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkommen 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Idrætspulje 2021. Beløb for 2021? 
4. Øremærkede puljemidler 
5. SFKU – pressemeddelelse vedr. puljemidler 
6. Budget input  
7. De vandskadede sale og haller – status 
8. Idrætspolitikken i praksis, hvordan griber vi det an rent praktisk 
9. Lederpris 2021 
10. Fælles ansøgning om leje af halkapacitet på NGG 
11. Lokalplan for HI 
12. Tælling af brugere i lokaler – status 
13. Etablering af TRX stativ i Idrætsparken? 
14. Billet ”kontor” i skøjtehallen 
15. Idrætspolitik 
16. Orientering fra IR’s medlemmer.  
17. Fastlæggelse af næste møde.  
18. Evt. 
 
 
 

 

 



Ad 2 

P. 8 og 10 byttes rundt. P. 15 erstattes af punkt omkring ønske om forlængelse af is-sæsonen. 

Ad 3 

Henrik redegjorde for den resterende del af Idrætspuljen: 
Puljen fra 2020 på 2,5 mil. blev næsten brugt. Primært på en ny ismaskine, samt nye bander i 
Skøjtehallen. Der er overført 280.000, - til 2021. I 2021 vil der være en pulje på 3,5 mil + overførslen 
fra 2020. I 2022 vil der være en pulje på 3 mil. 
 
 

Ad 4 
 
En pulje på 100.000 kr. er flyttet fra indendørs idræt til udendørs idræt. Pengene skal bruges til at 
fremme initiativer til at afvikle udendørs idræt i denne tid, hvor alt indendørs idræt er lukket ned. I 
modsætning til andre puljer kan pengene også bruges til indkøb af rekvisitter fx bolde eller andet. 
 
Ad 5 

SFKU vil komme med en udmelding omkring den nye pulje. 
 
Ad 6 

Michael vil sørge for igen at gøre opmærksom på det store ønske og behov der er om en dobbelthal 
i Idrætsparken. Forhåbninger er at pengene bliver afsat i 2022. 
Andre gode ønsker fra klubberne er også velkommen. 
 
Ad 7 

Gulvet i Rådhushallen forventes først færdigt til sommer. Der er uafklarede problemer med vand i 
en ventilationsgrav. Desuden skal det sikres, at der ikke igen kan komme vand ind fra 
trappeskakterne ved skybrud. 
Der er udsendt mail til klubberne med orientering omkring status på øvrige haller. 
 
Ad 8 

NGG har lejet deres hal ud til Hørsholm Kommune. Klubberne har brugt den som erstatning for 
bla. Rådhushallen. Denne aftale kan desværre ikke forlænges, da NGG selv ønsker at bruge 
tiderne. 
Hvis indendørs-klubberne for mulighed for at leje en hal i nærområdet, vil Hørsholm Kommune 
være positiv overfor hjælp med betaling for leje. 
 
Ad 9 

Også i Coronatiden skal årets klubleder findes.  Jan sender mail ud til alle klubber. Klubber skal 
melde tilbage senest 1. marts med emner på gode ledere.  
 



 
Ad 10 

Idrætspolitikken bliver endeligt godkendt på et SFKU-møde omkring 1. marts. Efter godkendelse vil 
Idrætsrådet indkalde til et møde, med henblik på at finde emner hvor Idrætsrådet i samarbejde 
med administrationen, kan bistå med at udvikle den nye idrætspolitik. 
 
Ad 11 

Indsigelserne fra idrætsrådet til lokalplanen er stort alle medtaget i den nu offentlige lokalplan. 
Eneste punkt som ikke var taget med, var omkring, muligheden for at ophæve eventuelle 
bevaringsbestemmeler omkring Hørsholmhallens, omklædningsbygning, så den kunne rives ned i 
forbindelse med opførelse af en ny dobbelthal.  
 
Ad 12 

Aktivitetsmålerne er opsat, men der trækkes ikke data fra den endnu, da der ingen aktivitet er 
pga. nedlukning.  
Henrik har sendt eksempler på billeder ud på mail, som viser, at det kun er antal personer, man 
kan se og ikke hvem der er på billederne.  
Det giver først mening at begynde registreringen, når hallerne igen er i fuld funktion igen. 
 
Ad 13 

Et TRX-stativ bruges til træning af de fleste af kroppens muskler. I SFKU har det været vendt om 
der skulle bevilges penge til at få et stativ opsat i Idrætsparken. SFKU ønsker at høre Idrætsrådets 
holdning.  
Første udkast til en placering kolliderer med byggeprojekter. Søren undersøger om placering er 
mulig ved eksisterende træningsfaciliteter. 
  
Ad 14 

Der er kommet et ønske om udbygning af lokalet til billetsalg og skøjteudledning i Skøjtehallen, da 
der for lidt plads til begge funktioner i samme lokale. Gitte Søby og Søren afholder et 
afklaringsmøde med RSC d. 11/2. 
 
Ad 15 

Der foreligger et ønske fra Is-klubberne om forlængelse af indeværende sæson frem til udgangen 
af maj måned.  
Tidligere er det godkendt, at i alle kommende sæsoner vil sæsonstart ske fra uge 31. hvilket giver 
muligheden for at HKF og RIK har mulighed for at afvikle hver deres camp, i de to sidste uger af 
skolernes sommerferie.  
I indeværende år ligger sidste uge af skolernes sommerferie i uge 31. RIK og HKF har derfor et 
ønske om at isen bliver klar til uge 30 i indeværende år. Der er ikke tale om en flytning af datoer 
for hvornår isen ønskes klar, men udelukkende et spørgsmål om uge nr. 
Henrik orienterer SFKU mundtligt på næste SFKU-møde, som ligger den 10/2. 
 



Ad 16 

Det gennemgående tema, som blev rejst af Svømmeforeningen, handlede om i hvilket omfang 
medlemstallet var påvirket af Corona og om klubberne havde planer om at nedsætte kontinentet: 
 
Svømmeforeningen selv havde fået mange henvendelser omkring deres kontingent, men ikke for 
nuværende lavet i reduktion i prisen. 
 
Udendørsidrætten havde ikke mærket en nedgang i antallet af medlemmer og kørte videre med 
samme kontingent, da de fleste formentlig betalte via PBS og derfor ikke var opmærksomme på 
hvilket de betalte for at deres børn var medlem i fodboldklubben. 
 
Indendørsidrætten havde heller mærket en nedgang i medlemsantallet eller overvejet at sænke 
kontingentbetalingen. 
 
Senior Idræt havde undersøgt flere muligheder for at reducere i kontingentbetalingen, og var endt 
med at ville halvere betalingen i 2020 og 2021.  
 
Ishockeys kontingent fortsatte uændret, men der var stor bekymring for at få et fald i 
medlemstallet i den kommende tid. 
 
Ad 17 

Næste møde d. 18/3 2021 kl. 19.00 virtuelt. 

 

 

 
                                                                                                                                               Søren 
 


