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Ledelsesmæssige betragtninger
Idrætsområdet – 2018
Overordnet betragtning
Idrætsområdet har et overordnet mål på alle arbejdsfunktioner at udvikle sikker drift og ikke mindst
igennem SMART drift. Styring af dette gøres dette igennem bevidst omkostnings styring og tilpasning
af personale. Omkring personale er det ikke bare beskæring, men også udvikling og uddannelse til nye
metoder.
Igennem hele 2018 har vi udvalgt forskellige personale grupper, der i fremtiden skal danne grundlag for
den nye tanke gang. På ledelsesniveau har vi gennemgået et forløb, hvor der er trænet på fælles
forståelse, åbenhed og ærlighed.
Fremtidens facilitering er at skabe fællesudgangspunkt og forståelse for de enkelte idrætter og
aktiviteter. Her arbejder vi målrettet på at være proaktive for at give større tilfredshed hos vores brugere
og borgerne. Vi vil gerne møde dem før de kommer til vores anlæg. Her er der meget arbejde at gøre,
hvor vi opnår meget læring undervejs.
Indsatser:
• Have et højt klargørings niveau, så vi ikke er sårbare ved fx. sygdom. Ved større arrangementer
samarbejder vi med foreninger med respekt for frivilligheden
• Fokus på ledige lokaler, ved at have løbende kontakt til vores foreninger. Foreninger ændre sig
meget i forhold til tidligere, her vil vi gerne understøtte disse ændringer på tværs af foreninger.
• Fokus på nye brugergrupper så vi vores faciliteter udnyttes endnu bedre. Vand aktiviteter har
stor fokus disse år, men også behovet for mindre lokaler end haller har en fokus.
• Tilgængeligt er et fokus vi inddrager i vores hverdag. Vi tænker foreningsaktiviteter ind, hvor vi
faciliteter tilgængelighed. Tit bliver vi dog udfordret af hærværk, som skal ind tænkes i proces.
Samlet vurdering er, at vi bevæger os i den rigtige retning, har en fælles identitet områderne imellem og
har fælles fokus på udviklingsområder.

Økonomi
2018 er landet på de forventninger vi har haft. Budget dog ramt af en ny periodeforskydning af energi
på Rundforbi der ”snød” budgettet lidt. Idræt lavede en afdragsordning på gammel gæld med nogle
indsatområder. Alle indsats områder er iværksat, med samme virkning til følge. Største effekt har været
tilpasning i svømmehallerne, hvor kompetenceudvikling af medarbejdere har gjort, at vi har kunnet
opnå de besparelser vi forventede. Fuld effekt af tilpasning opnås pr. 1.maj 2019. afdrag på gammel
gæld i 2018 er 1,2 million.
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Personale
Personale omsætning er faldet til 43 personer hvilket er 4 mindre end i 2017. Dette er helt efter den
plan der er lavet, for at opnå ønskede besparelser. Opgaver personale udfører i dag er for mange
funktioner helt anderledes end tidligere. Dette er en udvikling vi i fremtiden vil arbejde endnu mere med.
Syge fraværet er faldet det ønskede mål og niveau på 3,3 % for idræt.
Hovedparten af de ansatte er over 50 år hvor største aldersgruppe er mellem 55 og 59. næststørste
gruppe er over 60 år. I vores fremtidige ansættelser vil vi have fokus på, at vi får en større spredning
samt en større udligning på kønsfordeling
Omkring kompetencer forventes personalet uddannes så meget, at vi vil være en attraktiv arbejdsplads,
hvilket så også betyder personalet. Vi har fokus på her, at være en attraktiv arbejdsplads.

Projekter
Ved siden af en hektisk drift, fordi vi skal finde besparelser og vi vil udvikle har vi gennemført følgende
projekter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Driftsoptimering
Udvikling af oplevelser i svømmehaller
Optimering af pleje og vedligeholdelsesplaner (effekt først i 2019)
Deltagelse i 4 K projekter omkring driftsoptimering
Udskiftning af kunstgræs tæpper i Birkerød og Rundforbi
Færdiggøre klubhus til SIGMA i Birkerød
Renovering baderum Rudegaard
UIR projekt Rudegaard

Alle projekter forløbet tilfredsstillende, der samtidigt har gjort en forskel på vores faciliteter.

Samlet ledelsesvurdering
Samlet set er jeg meget tilfreds med driften 2018. Vi har, måtte foretage nogle personale rotationer, det
giver altid noget uro. Til gengæld er der personaler på den baggrund har taget mere ansvar med
jobglæde til følge. Denne udvikling har været meget interessant.
Økonomi er meget presset, hvilket jeg godt kunne tænke anderledes, fordi der er mange bygningsdele
der trænger til renovering. Denne udgift er lidt for spændende i perspektiv.
Jeg er stolt af mit personale, da de vil mere og mere sammen. denne faktor er alt afgørende i min
fremtidige drift til fortsat udvikling

En tilfreds Idrætschef
Claus Madsen
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Præsentation af Idrætsområdet
Organisation på idrætsanlæggene

Kultur- og Fritidudvalget

Direktionen

Kulturchef

Idrætschef

Administrationen

Halinspektør
Birkerød
Idrætscenter

Halinspektør
Rundforbi
Idrætsanlæg

Det grønne område

Birkerød
Badmintonhal

Birkerød Svømmehal

Vedbæk Stadion
bygningsvedligeholdelse

Idrætsanlæg

Søndervangshallen

Rundforbi Svømmehal

Birkerød Badmintonhal
Bygningsvedligeholdelse

Skolebaner

Skovly og Trørødskolens
svømmehaller

Skaterbanen
Birkerød Idrætscenter

Nærum Gymnasium
(tilsyn med hal)

Tennisbanen
Nordvangsparken

Teknik
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Halinspektør
Rudegaard
Idrætsanlæg

Anlæggenes faciliteter
Birkerød Idrætscenter
Birkerød Idrætscenter tilbyder en bred vifte af aktiviteter: Håndbold, fodbold, boksning, Judo &
Jiu-jitsu, fægtning, kickboxning, beachvolley og gymnastik for seniorer. Svømmehallen
benyttes af Birkerød svømmeklub, forskellige skoler og tilbyder en offentlig åbningstid på 73
timer om ugen, fordelt på alle ugens 7 dage. Varmtvandsbassinet tilbydes til udlejning i
tidsrummet mellem kl. 10-14.

Birkerød Idrætscenter omfatter
faciliteterne:
•

1 multihal: Multihallen kan opdeles og kan
anvendes til håndbold, fodbold, volleyball og
meget mere.

•

1 glassal til møde- og undervisningsaktiviteter
med udsigt over multihallen.

•

1 stor sal til møde-, idræts- og andre aktiviteter¨

•

1 stor sal dediceret kampsport med bl.a.
boksering.

•

2 øvrige møderum.

•

1 privat ejet fitnesscenter (lokalerne er udlejet).

•

1 svømmehal med 2 bassiner på 25 meter og 1
varmtvands bassin samt et udendørs bassin. Et
bassin anvendes primært til offentlig badetid
mens det andet primært anvendes til skole- og
foreningsbrug.

•

2 udendørs beachvolleybaner

•

5 udendørs græsbaner til fodbold i alt 33.000
m2.

•

2 udendørs kunstgræsbaner til fodbold i alt
11.700 m2.

•

Skaterbane

•

Atletik- løbeban
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Birkerød Badmintonhal
Birkerød Badminton hal bliver primært anvendt til badminton. Birkerød Billard Klub benytter 1.
salen til klub- og tuneringslokale.

Birkerød Badmintonhal omfatter faciliteterne:
•

2 haller med 4 badmintonbaner i hver.

•

1 lokale med turneringsbillard, der huser Birkerød Billard Klubs borde.

•

1 møderum

Søndervangshallen
I Søndervangshallen tilbydes aktiviteterne basketball, dans, gymnastik og trampolinspring.

Søndervangshallen omfatter faciliteterne:
•

1 idrætshal, Hallen har 1 opvisningsbane til
håndbold eller 3 træningsbaner til basketball, 6
badmintonbaner samt materiel til redskabs- og
springgymnastik samt springgrav.

•

1 træningssal med spejlvæg til dans, aerobic og
gymnastik.

•
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Klubrum

Rundforbi Idrætsanlæg
På Rundforbi Idrætsanlæg tilbyder en bred vifte af aktiviteter: Fodbold, badminton, bordtennis,
amerikansk fodbold, skydning, atletik, model jernbane og akvarieklub. I svømmehallen foregår
der aktiviteter som dykning, vandpolo samt almindelig svømning. Rundforbi Svømmehal har
en offentlig åbningstid på 75,5 timer ugentlig.

Rundforbi Idrætsanlæg omfatter
faciliteterne:
•

1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter, 1
familiebassin samt spabad.

•

1 idrætshal med 1 håndboldbane med
internationale mål samt 6 badmintonbaner.
1 motionsrum.

•

3 møderum.

•

2 skydebaner.

•

5 udendørs græsbaner til fodbold i alt
33.000 m2.

•

1 kunstgræsbane på 10.000 m2.

•

1 bane til amerikansk fodbold.

•

Atletik.

Vedbæk Stadion
Vedbæk Stadion omfatter faciliteterne:
•

3 udendørs græsbaner til fodbold i alt 20.000 m2.

•

1 kunstgræsbane på 3.800 m2.
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Rudegård Idrætsanlæg
På Rudegård Idrætsanlæg tilbydes en lang række aktiviteter som fodbold, håndbold, atletik,
volleyball, badminton, orienteringsløb, petanque og ski-træning.

Rudegård Idrætsanlæg omfatter faciliteterne:
•

2 idrætshaller med håndboldbaner, 11 badmintonbaner, 1 tennisbane, 2 opvisnings- eller 6
træningsbaner til volleyball m.m.

•

2 udendørs græsbaner til fodbold i alt 12.500 m2.

•

2 kunstgræsbane på hhv. 2.000 m2 og 6.500 m2.

•

1 udendørs grusbane.

•

2 motionslokaler.

•

2 mødelokaler

•

1 lysløjpe til løb og skiløb.

•

Atletik stadion

•

Foreningslokaler

Brugerråd på Idrætsanlæggene
Brugerrådet er rådgivende over for ledelsen af et idrætsanlæg vedrørende
bygningskompleksets drift, herunder aktivitetsudvidelser, større nyanskaffelser, ombygninger,
ændret indretning, anlæg samt besparelser på driftsbudgettet. Brugerrådet skal have
mulighed for at udtale sig om virksomhedsplanen samt budgettet (såvel driftsbudget som
investeringer), som angår bygningskomplekset. Brugerrådet deltager i fastlæggelsen af
idrætsanlæggets sæsonanvendelse i henhold til gældende retningslinjer
Der er 3 brugerråd indenfor idrætsområdet, som hvert holder møde fast 3 gange om året, og
derudover ved behov. Til brugerrådsmøderne er der fremmøde af repræsentanter fra
anlæggenes faste brugere:
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Medlemmer af brugerrådene på idrætsanlæggene
Brugerrådet Birkerød
Idrætscenter og
Birkerød
Badmintonhal

Brugerrådet
Rundforbi
Idrætsanlæg og
Vedbæk Stadion

Brugerrådet
Rudegård

•

Kommunalbestyrelsesmedl
em Søren Hyldgaard
Idrætschef Claus Madsen
Halinspektør Carsten
Jacobsen
Halinspektør Daniel Høyer
Medarbejder repræsentant
Birkerød Idrætscenter

•

•

Aktive Birkerød Seniorer
Beachvolley Rudersdal
Birkerød Håndboldklub
Birkerød Billardklub
Birkerød Bridgeklub
Birkerød Fritidsskole
Birkerød Gymnastik og
trampolin
Birkerød Judo og Jiu-jitsu
klub
Birkerød Karateskole
Birkerød Netværksforening
Birkerød
Svømmeklub/Sigma Swim
FOF Frimærkeklubben
Holte Håndbold
Høsterkøb Fodbold 2000
Høsterkøb Håndbold
Kickboxing Academy
Lørdagsklubben
Høsterkøb Boldklub
Rudersdal Bokseklub
Rudersdal Fægteklub
Rudersdal Idrætsråd
Rudersdal Racketlon
Rudersdal
Sportsdanserforening
Skjold Birkerød Basketball
Skjold Birkerød Fodbold
Skjold Birkerød Minisport
Skjold Birkerød Gymnastik
BK-13 Ø-klubben

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kommunalbestyrelsesmedl
em Mona Madsen
Idrætschef Claus Madsen
Halinspektør Daniel Høyer
Medarbejder repræsentant
Rundforbi

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birkerød Petanque
BSV af 2016
Dansk G-Modelbane
Forening
FOF
LOF Rudersdal
Rudersdal Akvarieklub
Rudersdal Badminton
Rudersdal Boldklub
Rudersdal Idrætsråd
SNIK Atletik
SNIK Håndbold og
Idrætsskole
SNIK Gymnastik
SNIK Vandpolo
Søllerød Senior Sport
Søllerød Skytteforening
Søllerød Golddiggers
Søllerød Petanque
Søllerød Svømmeklub
Trivselsskolen
Vedbæk Sportsdykkerklub
Ældresagen Rudersdal Syd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunalbestyrelsesmedl
em Per Carøe
Idrætschef Claus Madsen
Halinspektør Steen
Andersen
Repræsentanter fra UIR,
Lasse Phillipsen og
Rasmus Stange
Medarbejder repræsentant
Rudegaard
FC Holte
FOF Rudersdal
HI Atletik
HI Badminton
HI Hovedforeningen
HI Håndbold
HI Ski
HI Volleyball
Holte MBT klub
Holte Husmoder
Badmintonklub
Holte Star
Høsterkøb 2000
Rudersdal Idrætsråd
Rudersdal Boldklub
Søllerød Orienteringsklub
Skodsborg FIF
Søllerød Petanque Klub
Søllerød Senior Sport
Vet 92 Fodbold
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Målgrupper og hovedopgaver
Idrætsanlæggenes virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske
værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede
kulturpolitik

Idrætsområdets primære opgave er, at drive og vedligeholde
Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune samt være et fundament for
udvikling af et nutidigt, godt og aktivt idræts- og fritidsliv for borgerne.

Vision for Idrætsanlæggene
Som leder af Ruderdal Idræt, vil jeg være proaktiv i alle processer, der understøtter den
politiske dagsorden.
Målet er, at fastholde et højt serviceniveau igennem SMART- drift
Målet er, at tilpasse organisationen så budgetter overholdes.
Målet er, at udvikle medarbejdere så de bliver robuste i omstillingsprocesser.
Målet er, at udvikle interne forretningsprocesser, der er afgørende for, at vi kan holde
driftsomkostninger på lavt niveau og levere pålidelige service ydelser af høj kvalitet.
Indsatser:
•

Stærk fokus og bevidsthed om de resultater og mål, som vi skal indfri

•

Klare og gennemskuelige strategier

•

Systematisk målstyring ned på medarbejderniveau

•

Organisering og struktur bliver løbende tilpasset sådan, at arbejdsprocesser,
medarbejderkompetencer og ledelsesopfølgning tilsammen skabte de optimale
forudsætninger for at udføre kerneydelserne
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•

En høj grad af medarbejderinvolvering og dialog i relevante beslutningsprocesser

•

Systematisk evaluering med fokus på indsatser og resultater

Idrætsområdet som arbejdsplads og serviceorgan
På idrætsområde arbejder vi løbende med både at implementere og fastholde, de fire
vedtagne kendetegn for Rudersdal Kommune som en attraktiv arbejdsplads:
•

Rudersdal kommune vil være en attraktiv arbejdsplads.

•

Rudersdal kommune vil være en effektiv organisation

•

Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet

•

Med en fremsynet ledelse på alle niveauer

Idrætsområdet værdier
1. VI TØR FEJLE OG INDRØMME EGNE FEJL
- Vi værdsætter alle forslag for at forbedre vores præstationer
- Vi forventer altid en ærlig status og bidrager med konstruktive forslag
2. KENDER SIN FORRETNING
- Vi forstår årsager til afvigelser – og har en plan for at komme på sporet
- Vi evner at bidrage hver eneste dag i jagten på vækst og værdiskabelse
3. TAGER ANSVAR FOR HELE FORRETNINGEN
- Vi er klar til at ofre egne mål for at den samlede organisation kommer bedst hjem
- Vi tager ansvar – også udenfor eget ansvarsområde (på tværs)
4. SIGER TINGENE KLART SOM DE ER
- Vi pakker ikke ting ind
- Vi tager hellere en konflikt end at være indebrændt
- Vi er aldrig personlige
5. SÆTTER ALTID DET STÆRKESTE HOLD – OG HAR ØJE FOR TALENTUDVIKLING
- Vi anerkender gode resultater og tager konsekvensen af vedvarende manglende udførelse
- Vi skaber mulighed for at den enkelte kan udvikle sit potentiale
- Vi tror på forskelligheden som et middel til at skabe endnu bedre resultater
6. DEN SUNDE FORNUFT SKAL ALTID SEJRE
- Vi gør tingene enkle, så det giver maksimal værdi for medarbejderne, kunderne og
samarbejdspartnere af organisationen.
- Vi giver alle mulighed for at agere ud fra sund fornuft i mødet med kunden
7. DET SKAL VÆRE SJOVT AT VÆRE MED
- Vi har et uformelt miljø med en uhøjtidelig omgangstone og plads til grin
- Vi sender hinanden hjem med mere energi, end vi mødte ind med
- Vi tror på, at begejstring skaber motivation og resultater
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Idrætsområdets specifikke indsatsområder
2019
Idrætsområdets primære opgave er at drive og vedligeholde de mange og forskelligartede
idrætsanlæg i Rudersdal Kommune.
Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Idræts- og motionspolitikken i 2012
understreget idræts- og motionslivets betydning - ikke blot i forhold til fysisk og psykisk
velvære men også som en sundhedsfremmende faktor, der er kompetencegivende, skaber
fællesskaber, er netværksdannende og sjovt.

Dette fordrer – foruden kerneydelsen med drift og vedligehold af de mange anlæg – at der
forsat arbejdes med udvikling af aktiviteter, nye brugergrupper og kapacitetsudnyttelse. Netop
dette tager mange af vores indsatsområder afsæt i.

Det er med i Kultur og Fritidsudvalgets langsigtede mål for 2019-2022 at udarbejde en ny
Idræts- og Motionspolitik / Bevægelsespolitik, et arbejde vi på idrætsområdet vil understøtte.

Indsatsområder

Mål, handleplanen

Børn, unge og

Kommunen skal bevare fokus på at anvise egnede, ledige

folkeoplysning

lokaler og faciliteter til foreningerne efter
Folkeoplysningsloven. Børn og unge og deres foreninger
skal fortsat prioriteres højt

Nye brugergrupper

Begrebet nye brugergrupper henviser til den udvikling, der
opfylder behov for nye og anderledes anvendelsesformer,
den selvorganiserede og individuelle brug samt en større
og mere fleksibel tilgængelighed til faciliteterne.

Kommunen skal fortsat arbejde målrettet med at åbne
faciliteter for en bredere skare af borgere end
foreningsmedlemmer og med at kommunikere
mulighederne ud til borgerne.
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Åbne haller og anlæg for borgerne, der evt. mod betaling
kan anvende faciliteterne uden for foreningstiderne –
herved understøttes den enkelte borgers frie initiativ, og
selvorganiserede aktiviteter kan iværksættes såvel i
naturen som i de traditionelle idrætsfaciliteter.

Vi skal fortsat arbejde med at udvikle og skabe nye
aktiviteter og muligheder på idrætsanlæggene. Som kan
åbne op for nye brugergrupper.
Kapacitetsudnyttelse

Kommunen skal fortsat sikre bedre udnyttelse af de
eksisterende lokaler og faciliteter for alle brugergrupper.
Plads til nye brugergrupper kræver fornyelse.
Idrætsområdet har i denne forbindelse en opgave i at
organisere aktiviteterne og kommunikere dem ud til
relevante målgrupper. VI skal i dialog og samarbejde med
brugere og foreninger, opnå en optimal udnyttelse af
faciliteterne.

Udnytte haller og anlæg til andre formål end idræt –
herunder udstillingsaktiviteter, konferencer, større idrætsog kulturevents, møder etc

Faciliteterne eller andre udbydere supplerer foreningernes
aktiviteter i forhold til nye målgrupper, bl.a. med henblik på
at optimere den samlede kapacitetsudnyttelse i
anlæggene. Det er muligt at skabe bedre
kapacitetsudnyttelse og således bevare gode forhold for
foreninger med mange børn og unge samtidig med, at
selvorganiserede voksne og ældre får bedre mulighed for
at komme ind i faciliteterne
Udearealer

Kommunen viderefører sit målrettede arbejde med at gøre
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natur og udearealer attraktive som idrætsarealer for
borgerne. Især voksne er i de senere år blevet mere og
mere aktive i naturen, og tendensen synes at fortsætte de
kommende år.

På Idrætsanlæggene vil vi fortsat sikre en god
vedligeholdelse, så udearealer og boldbaner fremstår
attraktive.
Der arbejdes på at få opsat træningspavilloner flere
steder.
Service

Idrætsanlæggene arbejder målrettet på at skabe
fællesudgangspunkt og forståelse for de enkelte idrætter
og aktiviteter. Her arbejder vi målrettet på at være
proaktive for at give større tilfredshed hos vores brugere
og borgerne. Vi vil gerne møde dem før de kommer til
vores anlæg. Her er der meget arbejde at gøre, hvor vi
opnår meget læring undervejs
Vi bevæger os i den rigtige retning, har en fælles identitet
områderne imellem og har fælles fokus på
udviklingsområder.
I 2019 vil ved udarbejde et servicekatalog, der kan
tydeliggøre brugen, behovet og arbejdet over for
brugerne, personalet og ledelse på idrætsanlæggene

Kompetence udvikling af

Idrætsanlæggene arbejder målrettet med hele tiden at

personalet

udvikle og uddanne personalet.
•

Vi har ambitioner om at alle medarbejdere i 2019
skal deltage i minimum 1 kursus der kan udvikle
dem i deres funktion.

•

Der arbejdes på tværs af anlæggene med en
praksisnær uddannelse og udvikling af de bløde
værdier.
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Kulturområdets indsatsområder 2019
Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål
(Fra 2019- 2022)
Indsatsområde

Mål, handleplaner

1. Helhedsorienteret indsats
for, at borgere i Rudersdal
er i uddannelse eller i
beskæftigelse

Mål: Borgere i Rudersdal er i uddannelse eller
beskæftigelse.
Handleplan
På tværs af ressortområderne for Kultur- og Fritidsudvalget,
Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og
Erhvervsudvalget iværksættes forskellige tiltag, der skal
understøtte en helhedsorienteret indsats for, at borgere i
Rudersdal er i uddannelse eller i beskæftigelse.
Kulturområdet udarbejder plan med konkrete initiativer, når det
er afklaret, hvilke indsatsområder der skal arbejdes med på
tværs af de 4 fagområder.
Idrætsområdet
Understøtter indsatsområdet

2. Alle skal være fysisk aktive

Mål: Rudersdal Kommune har besluttet, at mental sundhed
skal være den centrale, fælleskommunale
sundhedsfremmende og forebyggende indsats fremover,
og fysiske aktiviteter er et led i den sundhedsfremmende,
forebyggende indsats.
Handleplan
Kulturområdet udarbejder plan med ideer, rammer og konkrete
initiativer, der understøtter, at:
• alle er fysisk aktive hver dag
• børn og unge skal deltage i fritidsaktiviteter

Idrætsområdet
Understøtter med faciliteter og tilgængelighed
3. Den overordnede

Mål: Den overordnede kulturpolitik bevares i perioden 2019
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kulturpolitik som
fundament for udvikling af
nye strategier og
planlægning i perioden
2019-2022

til 2022 som fundament for udvikling af nye strategier og
planlægning.
A. I perioden 2019-2022 arbejdes med udvalgte temaer
med henblik på formulering af strategier, sætte ramme
og formulere mål og indsatser. Dette vil ske
successivt for respektive temaer:
1. Biblioteksområdet
2. Idrætsfaciliteter
3. Unge – Ung i Rudersdal
4. Musikskoleområdet
5. Museer/kulturarv
B. Der udarbejdes ny Idræts- og Motionspolitik /
Bevægelsespolitik
Handleplan
• Den eksisterende, overordnede kulturpolitik reformuleres.
Indholdet ændres ikke, men formen skærpes.
Den overordnede kulturpolitik vil i perioden 2019-2022
være fundamentet for udvikling af nye strategier og
planlægning i alle Kulturområdets virksomheder, som
udmønter tiltag gennem indsatser i egen virksomhedsplan.
I takt med implementeringen af nye strategier og planer vil
de eksisterende temapolitikker blive udfaset med
undtagelse af de tværgående politikker for Frivillighed
samt Idræt- og motion/Bevægelse.
•

Arbejdet med strategier, rammesætning samt formulering
af mål og indsatser sker med særligt fokus på:
”Kultur, foreninger og frivillige som løftestang”.

•

I forlængelse af analysen af idrætsfaciliteter udarbejdes en
ny idræts- og motionspolitik/bevægelsespolitik. I 2020
udarbejder Kulturområdet et kommissorium for den nye
politik.

Idrætsområdet
Understøtter proaktivt handleplanen
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Kultur- og Fritidsudvalgets budget
Indsatsområde

Mål, handleplaner

4. Indsatser afledt
budgetvedtagelsen for
2019

Mål: Iværksættelse af aktiviteter inden for Kultur- og
Fritidsudvalgets budgetområde, der alle har til formål at
understøtte den igangværende indsats med
strukturforbedringer og effektiviseringspotentialer.
Handleplan:
I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 2019
planlægges og gennemføres følgende initiativer:
• Struktur for fremtidens formidlingsaktiviteter skal
gentænkes (biblioteker og museer). Arbejdet foregår i
Kultur- og Fritidsudvalgets regi som en del af den
igangværende fokus på struktur og kommunale arealer
• Vedbækfundene flyttes fra Gl. Holtegaard til Vedbæk.
Driften skal ske på grundlag af en uændret driftsramme.
Flytningen sker så snart, der er tilvejebragt tilstrækkelig
ekstern finansiering hertil
• I 2019 indledes en drøftelse med Gl. Holtegaard om
kommunens fremtidige engagement
• Temadrøftelse af indsats og initiativer til reducering af
sygefravær

Idrætsområdet
Arbejder målrettet med arbejdsformer, der skal nedbringe
sygefravær under gennemsnittet på 3,5 %

Direktionens indsatsområder
Indsatsområde

Mål, handleplaner

5. Digital Organisation

Mål: Kulturområdet udarbejder plan med konkrete
initiativer, der kan højne den digitale bevidsthed og de
digitale kompetencer hos ledere og medarbejdere.
Handleplan
Kulturområdet udarbejder områdespecifik plan i januar/februar
2019 i forlængelse af anbefalingerne fra Digitalt Forum 2018 om
Digital Organisation.
Planen skal følgende foldes ud i de respektive kulturinstitutioner
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Indsatsområde

Mål, handleplaner
og i Kultursekretariatet.

Idrætsområdet
Tilbyder sig til projektet

Evaluering af idrætsområdet specifikke
indsatsområder 2018
Indsatsområder

Mål, handleplaner

1. Børn, unge og

Kommunen skal bevare fokus på at anvise

folkeoplysning

egnede, ledige lokaler og faciliteter til

Evaluering

foreningerne efter Folkeoplysningsloven. Børn og
unge og deres foreninger skal fortsat prioriteres
højt

2. Nye brugergrupper

Begrebet nye brugergrupper henviser til den

Idrætsområdet

udvikling, der opfylder behov for nye og

har arbejdet

anderledes anvendelsesformer, den

med

selvorganiserede og individuelle brug samt en

tilgængelighed

større og mere fleksibel tilgængelighed til

til faciliteterne

faciliteterne.

for alle
borgergrupper.

Kommunen skal arbejde målrettet med at åbne
faciliteter for en bredere skare af borgere end
foreningsmedlemmer og med at kommunikere
mulighederne ud til borgerne. Især adgangen for
de selvorganiserede voksne er et område med
behov for udvikling. Der er basis for at få flere
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voksne idrætsudøvere ind i de kommunale
faciliteter.

3. Kapacitetsudnyttelse

Kommunen skal sikre bedre udnyttelse af de

Idrætsområdet

eksisterende lokaler og faciliteter for alle

har arbejdet

brugergrupper. Plads til nye brugergrupper

med nye

kræver fornyelse. Mange nye brugere vil ikke

brugere og nye

umiddelbart tilhøre en forening, og det bliver bl.a.

aktiviteter.

den enkelte facilitets opgave at organisere
aktiviteterne og kommunikere dem ud til relevante

I

målgrupper

svømmehallerne
har vi arbejdet

Faciliteterne eller andre udbydere supplerer

med nye

foreningernes aktiviteter i forhold til nye

aktiviteter

målgrupper, bl.a. med henblik på at optimere den

sammen med

samlede kapacitetsudnyttelse i anlæggene. Det er

eksisterende.

muligt at skabe bedre kapacitetsudnyttelse og
således bevare gode forhold for foreninger med
mange børn og unge samtidig med, at
selvorganiserede voksne og ældre får bedre
mulighed for at komme ind i faciliteterne

4. Udearealer

Kommunen viderefører sit målrettede arbejde

Alle

med at gøre natur og udearealer attraktive som

idrætsområdet

idrætsarealer for borgerne. Især voksne er i de

udearealer er

senere år blevet mere og mere aktive i naturen,

vedligeholdt så

og tendensen synes at fortsætte de kommende

de fremstår flot.

år.

Boldbaner er
ligeledes blevet
ekstra
vedligeholdt.
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Der er i 2018
lagt nyt
kunstgræs på 2
baner, opsat
LED-lys på
kunstgræsbanen
i Birkerød.
Derudover er
der opsat
træningspavillon
ved Rundforbi

5. Opgaver og

Idrætsområdets primære opgave er at drive og

udviklingspotentialer

vedligeholde de mange og forskelligartede
idrætsanlæg i Rudersdal Kommune.
Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af
Idræts- og motionspolitikken i 2012 understreget
idræts- og motionslivets betydning - ikke blot i
forhold til fysisk og psykisk velvære men også
som en sundhedsfremmende faktor, der er
kompetencegivende, skaber fællesskaber, er
netværksdannende og sjovt.

Det er intentionen, at den sundhedsfremmende
faktor skal synliggøres og udnyttes fremadrettet –
i langt højere grad end tilfældet er i dag. Og i den
henseende rummer Idrætsområdet, som nævnt,
en række udviklingspotentialer i såvel
rammer/faciliteter som i aktiviteter. Dette fordrer –
foruden kerneydelsen med drift og vedligehold af
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de mange anlæg – at der arbejdes med f.eks.
følgende områder

6. Andre

Åbne haller og anlæg for borgerne, der evt. mod

anvendelsesformer og nye

betaling kan anvende faciliteterne uden for

brugergrupper

foreningstiderne – herved understøttes den
enkelte borgers frie initiativ, og selvorganiserede
aktiviteter kan iværksættes såvel i naturen som i
de traditionelle idrætsfaciliteter

Udnytte haller og anlæg til andre formål end idræt
– herunder udstillingsaktiviteter, konferencer,
større idræts- og kulturevents, møder etc.
Vedligeholde de udendørs arealer, der flittigt
anvendes af de aktive borgere og dermed skabe
rammer for selvorganiserede aktiviteter

7. Kompetenceudvikling af

Udvikling af kompetencer, der gør det muligt, at

personale og fokus på en

personalet kan facilitere aktiviteter i åben

nutidig værdibaseret

hal/anlægstid

rekruttering

Udvikling af kompetencer der kan understøtte
borgernes egne aktiviteter

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål
(Fra 2015 som fortsættes i 2018)

Indsatsområder

Mål, handleplaner

1.

Udmøntning af

Mål: Kulturområdet udmønter

frivillighedspolitikken

frivillighedspolitikken gennem tiltag, der

Evaluering
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giver borgerne i Rudersdal mulighed for at
realisere ønsker og behov for at sætte
deres kompetencer i spil som frivillige.

Idrætsområdet understøtter
frivillighedspolitikken med følgende tiltag: - At
sætte fokus på rengøring og vedligeholdelse
ude som inde, samt at målrette indsatsen i
forhold til de enkelte aktiviteter. - Udføre
proaktiv kommunikation imod forening og
brugere, med det formål, at optimere
oplevelsen på idrætsanlægget - At udbygge
tilgængelighed, således tilgangen til
anlæggende tilrettes foreningerne - Inddrage
foreninger i tildelingsprocedure med det
formål at give indflydelse på beslutninger

2. Øge tilgængelighed til kultur,

Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til

fritids- og idrætstilbud

faciliteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel
det indholdsmæssige, det fysiske som det
digitale. Tilgængelighed til rammer/fysiske
faciliteter og indhold afstemmes i videst
mulige omfang i forhold til borgernes
ønsker og behov, til benyttelse, økonomi
m.v.
Idrætsområdet vil understøtte
tilgængeligheden ved: • At være opsøgende i
forhold til forenings- arrangementer, men også
nye og selvorganiserede arrangementer med
det formål at optimere anvendelsen af lokale
kapaciteterne. • At lave faciliteter tilgængelige
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ud fra behov der går ud over normal tid • At
kommunikere på alle platforme omkring
aktiviteter og muligheder, både på nettet,
sociale medier og skærme i hallerne

Kultur- og Fritidsudvalgets budget
Indsatsområder

Mål, handleplaner

3. Indsatser afledt

Mål: Fortsat udvikling og tilpasning af

budgetvedtagelsen for 2018

initiativer og af fysiske rammer således, at

Evaluering

de lever op til de budgetmæssige
beslutninger for Kultur- og Fritidsudvalgets
budgetområde.

Idrætsområdets indsatser afledt af
budgetvedtagelsen for 18:
• Fleksible bemandinger, der matcher de
opgaver der ligger inden for idræt
• Deltage i tematiske netværk for både ledere
og medarbejdere, internt som ekstern• Tage
ejerskab i forhold til at omdanne eller styrke de
enkelte faciliteter
• Udvikle anlæg, så foreninger og borgere kan
søge oplevelser hos os
• I alle sammenhænge opsøge partner skaber
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Direktionens indsatsområder
Indsatsområder

Mål, handleplaner

4. Implementering af

Mål: Alle områder skal i 2018 have særligt

EUdataforordningen

fokus på it- og informationssikkerhed ved
at implementere den nye EUdatabeskyttelsesforordning, der træder i
kraft den 25. maj 2018.

Idrætsområdet vil understøtte
implementering af EU-dataforordningen
ved at: • Udarbejde interne procedure for
medarbejdere og drøfte det i MED
sammenhæng • At sætte det på dagsordenen
til alle foreningerne med formål at udarbejde
retningslinjer • At sikre data behandlingsaftaler
med ITleverandører

5. Udmøntning af

Mål: I 2018 skal alle områder arbejde videre

kommunalbestyrelsens

med implementering af de strukturforslag,

beslutning vedr.

som den nye kommunalbestyrelse

strukturforslag og -

beslutter at sætte i værk.

ændringe
Idræt vil understøtte udmøntning af
kommunalbestyrelsens beslutning vedr.
strukturforslag og - ændringer ved at:
• tilbyde opgaveløsninger i samarbejder
med andre organisationer
• tilbyde ejerskab til opgaver der har
med idræt at gøre på tværs i
kommunen
• være åbne for nye driftsformer på
delområder i samarbejde med andre
kultur institutioner
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Evaluering

Kultur i bycentre og lokalmiljøer

Indsatsområder

Mål, handleplaner

6. Mere liv til bycentre og

Mål: Kulturområdet indgår i tværgående

lokalmiljøer – som

indsatser og samarbejder, hvor kultur

løftestang for udvikling

bruges som løftestang for udvikling i

Evaluering

kommunens lokalmiljøer.

Idrætsområdet understøtter liv til bycentre
og lokalmiljøer ved:
•
•

At stille faciliteter til rådighed
At stille facilitering til rådighed

Børne- og ungepolitikken

Indsatsområder

Mål, handleplaner

7. Udmøntning af Børne- og

Mål: Kulturområdets virksomheder

ungepolitikken

udmønter Børne- og ungepolitikken

Evaluering

gennem tiltag, der understøtter børn og
unges udvikling, læring, sundhed og
trivsel.

Idrætsområdet vil understøtte politikken
ved at:
• Indgå i netværk med formål, at stille
faglighed til rådighed omkring
idrætsfaciliteters muligheder
• Stille sig til rådighed som kobling
mellem børn og unge og foreningerne

26

Økonomi
Budgetrammen med tilhørende resultatkrav fastsættes ved vedtagelsen af
budgettet for det enkelte år. Idrætsanlæggenes budget og regnskab følger
de almindelige retningslinjer for Kommunens budget, regnskab og
økonomistyring, herunder revision.

Regnskab
Tabellen viser Idrætsområdets regnskab for perioden 2016-2018
Regnskabsår 2016

Profitcenter
Idrætsanlæg Idrætsinspektør
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2017

2018

Korr. budget 1 kr.

Korr. budget 1 kr.

Korr. budget 1 kr.

Udgiftsbaseret

Udgiftsbaseret

Udgiftsbaseret

DKK

DKK

DKK

25.129.846

25.962.327

24.013.439

Budget
Tabellen viser Idrætsområdets budget for perioden 2019-2022
Regnskabsår

Profitcenter
Idrætsanlæg Idrætsinspektør
Ledelse og
administration
Birkerød
Idrætscenter
Rundforbi
Idrætsanlæg
Vedbæk
Idrætsanlæg
Rudegaard
Idrætsanlæg
Birkerød
Badmintonhal
Tennisanlæg
Idrætscenter,
Fitness og
Cafévirksomhed
Det grønne
område
Birkerød
Svømmehal
Rundforbi
Svømmehal

2019
2020
2021
2022
Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr.
Udgiftsbaseret
Udgiftsbaseret
Udgiftsbaseret
Udgiftsbaseret
DKK
DKK
DKK
DKK
26.694.302

26.831.542

26.831.542

26.831.542

1.753.234

890.474

890.474

890.474

9.083.658

9.304.270

9.304.270

9.304.270

3.447.902

4.149.256

4.149.256

4.149.256

184.043

451.131

451.131

451.131

1.267.414

4.055.910

4.055.910

4.055.910

368.656

368.656

368.656

368.656

49.780

49.780

49.780

49.780

-3.409.428

-3.409.428

-3.409.428

-3.409.428

4.908.375

4.908.375

4.908.375

4.908.375

2.483.696

2.763.084

2.763.084

2.763.084

3.401.388

3.300.034

3.300.034

3.300.034
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Nøgletal
Personale
Antal ansatte/årsværk
År

2015

2016

2017

2018

Årsværk

48

48

47

44

Personaleomsætning i procent
År

2015

2016

2017

Personaleomsætning

18,3%

7,5%

10,8%

2018
7,1%

Sygefravær
År

2015

2016

2017

2018

Sygefravær

6,13%

4,13%

5,89%

3,33%

Brugere og aktiviteter
År

2015

2016

2017

2018

-I Birkerød Svømmehal (offentlige tid)

32.252

41.860

28.751

43.369

-i Rundforbi Svømmehal (offentlige tid)

47.455

55.276

52.229

59.623

Antal besøgende

* Birkerød Svømmehal har pga. renoveringer været lukket i perioderne; 1/1 til 12/042015, 26/06 til05/09-2017 og 2018
** Rundforbi Svømmehal har pga. renoveringer været lukket i perioden 26/06 til 01/10
2015
Hjemmeside
- Antal besøg på hjemmeside

52.026

- Antal sidehenvisninger på hjemmeside

292.236 400.504 532.363 105.920

29

56.463

53.463

47.493

År

2015

2016

2017

2018

Antal aktive foreninger
Birkerød Idrætscenter
Rundforbi Idrætsanlæg

28
17

27
19

28
17

26
17

Rudegaard Idrætsanlæg

19

17

19

17

Foreningernes medlemstal *
Aktive Birkerød Seniorer
Beachvolley Rudersdal
Birkerød Billardklub
Birkerød Bridgeklub
Birkerød Gymnastik og trampolin
Birkerød Håndboldklub
Birkerød Judo og Jiu-jitsu klub
Birkerød Karateskole
Birkerød Netværksforening
Birkerød Petanque
Birkerød Svømmeklub/Sigma Swim
BK-13 Ø-klubben
BSV af 2016
Dansk G-Modelbane Forening
FC Holte
HI Atletik
HI Badminton
HI Håndbold
HI Ski
HI Volleyball
Holte MBT klub
Holte Husmoder Badmintonklub
Holte Star
Høsterkøb Boldklub
Høsterkøb Fodbold 2000
Høsterkøb Håndbold
Kickboxing Academy
Lørdagsklubben
Rudersdal Akvarieklub
Rudersdal Badminton
Rudersdal Bokseklub
Rudersdal Boldklub
Rudersdal Fægteklub
Rudersdal Racketlon
Rudersdal Sportsdanserforening
Skjold Birkerød Basketball
Skjold Birkerød Fodbold
Skjold Birkerød Minisport
Skjold Birkerød Gymnastik
Skodsborg FIF
SNIK Gymnastik
SNIK Vandpolo
Søllerød Golddiggers
Søllerød Orienteringsklub
Søllerød Petanque klub
Søllerød Senior Sport
Søllerød Skytteforening
Søllerød Svømmeklub
Vedbæk Sportsdykkerklub
Vet 92 Fodbold

506
44
21

526
40
23

590
39
21

584
17

130
217
78
47
40
28
1950
248
-

120
255
84
60
42
29
2010
272
722

100
291
83
47
49
32
2144
362
764

93
252
78
46
39
28
1963
465
955

499
152
360
228
404
167
268
71
43
30
119
42
88

522
145
383
226
385
174
278
63
44
30
120
44
107

465
191
370
228
458
183
234
64
45
35
99
60
107

423
136
376
240
465
189
254
56
109
20
121
26
104

332
113
143
69
177
1268
44
1012
63
544
14
135
302
21
336
125
1097
119

314
50
183
88
198
154
1180
50
1105
61
614
18
193
300
21
381
106
1187
108

373
53
180
81
144
170
1108
54
1090
61
570
20
208
337
21
361
115
1160
128

40
369
41
195
70
30
120
190
1112
56
1034
35
586
20
224
339
22
386
1087
144

* )Medlemstal er oplyst fra det centrale foreningsregister
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Faktuelle oplysninger
Idrætsinspektøren referer til

Idrætschef
Claus Madsen
Telefon: 72 68 56 84
E-mail: clma@rudersdal.dk

Kulturchefen og har den overordnede
ledelse på idrætsområdet.
Idrætsinspektøren er bl.a. ansvarlig
for optimering af anlæggenes
anvendelse og drift samt har den
overordnede personaleledelse

Halinspektørerne har det daglige ansvar for drift af idrætsanlæggene,
arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreningerne samt personaleledelse.

Halinspektør Birkerød Idrætscenter, Søndervangshallen og Birkerød
Badmintonhal
Carsten Jacobsen
Telefon:
E-mail: carja@rudersdal.dk

Birkerød Idrætscenter
Bistrupvej 1, 3460 Birkerød

Søndervangshallen
Søndervangen 48, 3460 Birkerød
Søndervangshallen ligger på hjørnet af Bistrupvej og Søndervangen i naturlig forlængelse
af Birkerød Idrætscenter. Søndervangshallens brugere deltager på Birkerød Idrætscentres
brugerrådsmøder.

Birkerød Badmintonhal
Topstykket 6, 3460 Birkerød
Birkerød Idrætscenter har ansvaret for den daglige drift og kontakt med foreningerne af
Birkerød Badmintonhal. Lederen af Rudegaard Idrætsanlæg har ansvaret for den samlede
bygningsdrift. Badmintonhallens bruger deltager på Birkerød Idrætscentres
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brugerrådsmøder.

Halinspektør Rundforbi Idrætsanlæg, Svømmehallerne og Vedbæk
Stadion
Daniel Buddig Høyer
Telefon:
E-mail: dho@rudersdal.dk

Rundforbi Idrætsanlæg og svømmehal
Egebækvej 118, 2850 Nærum

Birkerød Svømmehal
Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Birkerød svømmehals brugere deltager på Birkerød Idrætscentres brugerrådsmøder.

Vedbæk Stadion
Gøngehusvej 27, 2950 Vedbæk
Telefon klubhus: 45 89 28 91
Rundforbi Idrætsanlæg har ansvaret for den daglige drift og kontakt med foreningerne af
Vedbæk Stadion. Lederen af Rudegaard Idrætsanlæg har ansvaret for den samlede
bygningsdrift. Vedbæk Stadion indgår i brugerrådet ved Rundforbi Idrætsanlæg.

Halinspektør Rudegaard Idrætsanlæg
Steen Andersen
Telefon:
E-mail: san@rudersdal.dk

Rudegaard Idrætsanlæg
Holte Hallerne
Kongevejen 464-468, 2840 Holte

Halinspektør for Rudegaard Idrætsanlæg, har ansvaret for den samlet bygningsdrift i
Birkerød Badmintonhal og Vedbæk Stadion.
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