Allerød Idræts Union
Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/foreninger i Allerød Kommune
Besøg vores hjemmeside http://www.alleroedidraetsunion.dk/
Tlf. 20326638 - E.mail: dorte.paludan@gmail.com

19. april 2017
Referat af bestyrelsesmøde 19. april 2017 i Lillerødhallerne
Til stede: Poul Møller Hansen, Helge Christensen, Morten Fritz Rasmussen, Ivan Skov, Else M. Vad (ref.)
Fraværende: Dorte Paludan, Klaus Henriksen, Søren Toft, Peter Gade Jensen.
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden godkendt. Referat godkendt med mindre kommentarer.

2.

Sager fra kommunen
• Gymnasiehallen og badminton. Byrådet besluttede på møde 30. marts 2017 at leje gymnasiehallen.
• Lynge petanque. Salg af jord er godkendt i erhvervsstyrelsen.
• Borgerdialog med John Jensen på Lynge messen. Kort orientering fra Else og Poul.
• Ungdomsfondens prisuddeling. Et vellykket arrangement under nye former.

3.

Repræsentantskabsmødet d. 18. maj
• Dorte udsender indkaldelse med dagsorden torsdag 20. april 2017 (4 uger før mødet)
• Søren udarbejder budget og regnskab og sikrer revision af regnskab.
• På valg er Søren, Else, Ivan og Klaus. Ivan genopstiller ikke. Fra AFK opstiller Flemming Bærentzen.
• Poul spørger Helle Petersen, om hun vil genopstille som revisor. Ivan stiller op som revisorsuppleant.
• Per Frost Henriksen er dirigent (Dorte har aftalt med ham)
• Bestyrelsen mødes til spisning kl. 18. Dorte inviterer Per Frost med til spisning.
• Poul bestiller forplejning. 10 til spisning og 30 til vand/kaffe/te/kage.
• Lokale er bestilt af Helge (Blovstrødhallen)
• Vedtægtsændringer skal godkendes på repræsentantskabsmødet. Forslaget blev kort gennemgået. Else tilretter besluttede ændringer og sender til bestyrelsen. Når forslaget er færdigt, lægges det på hjemmesiden.
Der gøres i indkaldelsen opmærksom på, at forslag til vedtægtsændringer vil være tilgængelig på hjemmesiden 2 uger før repræsentantskabsmødet.
• Repræsentantskabsmødet indledes med indlæg fra 2 konsulenter fra DGI, som vil holde indlæg om hhv.
Bevæg Dig For Livet, herunder foreningsudvikling, og eksempler fra andre kommuner på samarbejdsformer mellem idrætslivet og kommuner. Der skal gøres reklame for dette indlæg i indkaldelsen og senere.
• Indlæg fra Kræftens Bekæmpelse gemmes til senere. Poul meddeler dette til KB.
• Prioriteringslisten skal fremlægges på repræsentantskabsmødet. Udbygning af idrætsfaciliteter til nyt boligområde i Blovstrød tilføjes listen. Else udsender herefter listen til bestyrelsen til hurtig kommentering.

4.

Oplæg til mødet d. 29.4 med KIU
AIU m.fl. er inviteret til møde med KIU 29. april 2017. Invitation, program og kommissorium for arbejdsgruppe blev drøftet. Formålet med mødet står ikke klart for os, det sigter meget bredt, og vi ser en stor risiko
for, at mødet ikke kommer til at munde ud i noget konkret. Vi vil gerne deltage i arbejdet, og for at sikre at alle
parter får størst muligt udbytte af de frivillige timer, der skal lægges i det, blev det besluttet, at vi udarbejder
en skrivelse til forvaltningen og til John Jensen med vores kommentarer og forslag. Herunder vil vi foreslå, at
mødes udsættes til efter kommunalvalget. Else udarbejder forslag til skrivelse.

5.

Unglederkurset
Udsættes til efteråret.

6.

Evt.
Helge orienterede om, at det på LIFs generalforsamling blev besluttet, at LIF nedlægges.
Næste møde er 18. maj 2017 kl. 18.00 i Blovstrødhallen (før repræsentantskabsmødet).

