Beretning 2017-2018 Allerød Idrætsunion

Det har generelt været et godt år for sporten i Allerød, følger man lidt med i Allerød Nyt kan man se, at der
er vundet mange titler, kampe og hentet mange medaljer hjem til kommunens foreninger.
Det er på både elite og breddeniveau.
Det var bestemt også en fornøjelse at sidde med ansøgningerne til dette års prisuddelinger, der var så
mange kvalificerede ansøger og fra sportsgrene vi aldrig har hørt fra før i denne sammenhæng.
Der findes heldigvis rigtig mange Ildsjæle i foreningerne, som yder en ekstraordinær indsat og skinner lidt
mere igennem end så er alle os frivillige, som også lægger vores kræfter i at få børn og unge til at trives i
deres valgte sport uge efter uge.
Det er med til at sikre at idrætslivet blomster og klubberne udvikler nye tiltag og nye idrætsgrene dukker op
og udvikler sig til en succes.

Rigtig mange foreninger i Kommunen er i gang med et udviklingsforløb, med hjælp fra DIF og DGIs
konsulenter, det skaber en masse nye ideer og nye måder at anskue traditionerne på og det er godt både
for bestyrelserne og få at fastholde medlemmerne samt at få nye klubber, kombinerer idrætsgrene eller
opfinde helt nye tiltag.
LUI deltager i år i DM for foreningsudvikling, det bliver spænde at følge deres kamp for at vinde DM, det har
allerede givet flere nye medlemsklubber i LUI.
Det kan forhåbentligt give inspiration til os andre.
LIF nedlagde endelig sig selv her d. 15.5 og de enkelte foreninger, der har været samlet i LIF står nu på
egne ben og er ikke længere samlet under en paraply. Vi glæder os til at byde mange af dem velkommen i
AIU, som vi i dag gør med Allerød orienteringsløber klub og Lillerød gymnastik.
For jo mere vi kan samle idrætsforeningerne i kommune, jo stærkere står vi over for kommunen i
forhandlinger om hvordan, hvilke vilkår og service niveau idrætten skal have i fremtiden.
Nogle af de store som fodbold, svømning , vægtløftning og ju-jitsu er allerede medlemmer
AIU vil også gennem at organisere så mange som muligt være en stærk og synlig idrætspolitisk
samarbejdspartner for idrætsforeningerne i kommune og for kommunens politikere og forvaltning.
AIU er også gået i gang med et foreningsudviklingsprojekt i samarbejde med DGI, hvor bestyrelsen arbejder
hårdt på at finde den form og ramme AIUs arbejde skal ligge indenfor.
AIU skal være til gavn for jer altså medlemsforeningerne, I skal føle vi gør et synligt arbejde og sikker et
godt idrætspolitisk samarbejde med kommunen og her i høj grad politikkerne.

AIU skal ikke bare være til for mødernes skyld, dem har vi alle nok af.
Vi tror på der er en form, hvor vi har gavn og glæde af hinanden, men det er vigtigt at huske at vi skal lytte
til jer, men det kan vi kun, hvis I fortælle hvad der rør sig.
Hvad er det vi skal kæmpe for for jer, selvfølgelig penge, men vel også ordentlige lokaler, og rum til
udvikling og så nemt som muligt at være frivillig.
Der er ingen tvivl om at vi har en berøringsflade med brugerrådene på de enkle anlæg, hvordan får vi
udnyttet vores evner i fællesskab og får det til at give en god synenergi.
Det er f. eks godt at vi alle er enige om udvikling og ønsker til udbygning på anlæggende.
Igen hvis vi står sammen er vi stærkere.
Vi brugte en deltid i eftersommeren og frem til valget på at få skrevet læserbreve m.m. for at gøre
opmærksom på idrættens og de frivilliges vilkår.
Vi fik synes vi selv bragt nogle gode læserbreve, deltaget i alt hvad vi kunne for at fortælle om vores vilkår
og ønsker til fremtiden.
Vi står nu med et fem måneder gammelt KIU og de fremstår allerede meget mere lyttende og da de fire af
fem medlemmer har eller har haft hænderne nede i foreningslivet, ved de hvad vi snakker om og det er en
stor fordel.
De vil heller opnå noget praktisk i stedet for at side og snakke stor ord.
Det er ikke sikkert at vi ude i foreningerne mærker det med det samme, men det er en rar tanke, at vi kan
foreligge dem ønskerne og så prøver de rent faktisk at se om de kan hjælpe. Ikke med store nye byggerier ,
men med småting der letter daglig inde og ude.

Aiu har igen i år afholdt deres ungleder kursus og fik nogle unge i gennem kurset, som fik lært en masse om
hvordan man laver events og hvad det egentlig kræver, de fik selv prøvet kræfter med det.
I slutningen af august tager vi afsted igen og der er plads til 15 unge, der skal lave et spændende event
sammen med en gruppe ligesindede i Helsinborg og derefter hjem og prøver kræfter med et fælles
gadearrangement.
Så husk at melde jeres unge ledere til, jeg har flyers med.
Vi har deltaget alle de debatter, samtaler m.m. som vi er blevet inviteret til både i Kommunen, hos jer og i
DGI/DIF og RHI.
vi har rundt de gratis kurser til jer fra RHI

Husk Facebook/ de sociale medier kurset her d. 11.6, det er godt og spændende og AIU betaler.
Jeg skal Takke alle vores samabejdspartnere, kommunen, forvaltningen, de forskellige forbund m.m.
Bestyrelse skal have tak for godt og konstruktivt samarbejde.
Der skal lyde en stor tak for indsats til Helge, der nu forlader AIU og LIF.
Du har også givet dit i mange år Helge, det er rigtig gået op for mig i forbindelse med at jeg har været
dirigent på de to sidste generalforsamlinger i LIF.
Held og lykke fremover.
Også tak til Peter Alba og KLaus fra SIGMA.

