
Idrætsrådsmøde nummer 119 
 
 

Mødereferat  
 

Sted:             virtuelt 
 
Dato: Torsdag den 15. april. 2021, kl. 19.00  
 
 
 
 
Deltagere: Michael Esmann, Søren Strand, Anders Budtz, Anker Blauenfeldt, Jan Hove, Henrik Duus 

Rosengreen, Niels Ryhding,  

Afbud:           

Emne: Idrætsrådsmøde nummer 119 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat af møde 118 

4. Budget ønsker. 

Som aftalt sendte vi input til SFKU’s indledende budget snak, dobbelthal og kunstgræs med lys. Hvis 

der er yderligere, så er det nu vi skal sende vores ønsker. 

Fra HI er der kommet følgende: ? Den vedhæftede fil kan ikke åbnes  

5. Ønsker til Idrætspuljen, som måske beskæres i 2021. 37 pkt. listen og Borgmesterens forligsforslag 

er vedhæftet, hvilke skal vi tage op igen? 

6. Aktiviteter op mod kommunalvalget til november. F.eks. valgmøde, nedsættelse af arbejdsgruppe 

7. Idrætspolitikken, hvilke emner skal vi tage op, evt. et fællesmøde med adm. og SFKU og der 

fastlægge punkterne? Input til dato for første møde og med hvem 

8. Status Rådhushallen 

9. Repræsentantskabsmøde 2021 i HIU. Nye vedtægter hvem vil være med til at arbejde med dem. 

10. Hørsholm Kommunes alkoholpolitik – Har IR input? 

11. Orientering fra IR’s medlemmer.  



12. Fastlæggelse af næste møde.  

13. Evt. 
 
 
Ad 2 
Dagsorden godkendt 
 
Ad 3  
 
Referat 118 godkendt 
 
Ad 4  
 
Ikke yderligere tilføjelser til budgetønsker til den kommende budgetforhandling. 
 
Ad 5 
 
Listen med punkter til idrætspuljen blev gennemgået. Irrelevante ønsker blev taget fra listen. 
Søren opdater listen inkl. seneste ønsker fra klubberne. 
 
SFKU har indstillet til at udgifterne til ventilation og dræn i Rådhushallen tages fra FM 
vedligeholdelsespulje.  
 
Ad 6 
 
Et udvalg skal arbejde med aktiviteter op til kommunalvalget. Anker, Anders og Michael meldte sig 
til det videre arbejde. 
 
Ad 7 
Idrætspolitikken blev endeligt vedtaget d. 26/3. Idrætsrådet ønsker at afholde et dialogmøde med 
SFKU omkring implementeringen af idrætspolitikken. Henrik aftaler mødedata med Nadia. 
 
Ad 8 
 
SFKU har indstillet til at udgifterne til ventilation og dræn i Rådhushallen tages fra FM 
vedligeholdelsespulje.  
 
Ad 9 
 
Der skal ændres i vedtægterne for repræsentantskabet, så det bla. bliver muligt at afholde virtuelle 
møder og generalforsamling. Anker, Jan og Michael meldte sig til det videre arbejde. 
 
Ad 10 
 



Hørsholm Kommune skal udarbejde en alkoholpolitik, for primært de unge. Input ønskes. Blandt 
klubberne fandtes der ikke en nedskrevet alkoholpolitik. Sund fornuft omkring alkohol er den 
primære holdning. 
 
Ad 11 
 
I denne Coronatid blev der opfordret til, at man holdt kontakten vedlige til sine medlemmer via 
virtuelle informationsmøder. 
 
Anker har aftalt udvalgsmøde med ketcher klubberne. 
 
Uddeling af lederprisen for 2020 er udskudt til det følgende år, når det forhåbentlig igen er tilladt at 
samles i større forsamlinger. 
 
Årets sportsnavne hyldes i forbindelse med afsløring af den nye Hornslet figur ved Vallerødskolen. 
 
Ad 12 
 
Næste møde 18/5 kl. 19.00 
 
                                                                                                                                      Søren 


