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. juni 2017
Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2017 i Lillerødhallerne
Til stede:

Dorte Paludan, Poul Møller Hansen, Helge Christensen, Morten Fritz Rasmussen, Klaus Henriksen, Peter Gade Jensen, Flemming Bærentzen, Else M. Vad (ref.)

Fraværende: Søren Toft

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Dorte bød velkommen til Flemming, som er ny i bestyrelsen.

2.

Gennemgang af vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalg
Kort gennemgang af ovennævnte dokumenter. Der var enighed om at anvende forretningsorden for hhv.
bestyrelsen og forretningsudvalg, som blev forelagt på repræsentantskabsmødet, med den ændring, at
”godkendelse af referat” udgår af dagsorden for bestyrelsesmøder.
Til forretningsudvalget blev valgt: Dorte, Else, Søren
Som næstformand og sekretær blev valgt: Else
Fordeling af arbejdsopgaver:
• Poul står for overvågning og udsending af referater fra relevante udvalg og byrådet.
• Dorte er tovholder på unglederkursus.
Øvrige opgaver fordeles løbe
Opstilling til fritidsnævnet: Poul og Dorte foreslået og vil begge gerne stille op.

2A. Økonomi og budget
Ikke drøftet, da Søren ikke var tilstede.
3.

Prioriteringslisten
Gennemgået og revideret.
Visioner for samlet udbygning savnes.

4.

Valget
• Hvad er os slagplan og hvordan får vi markeret i os i pressen.
• Hvem skriver læserbreve og hvornår.
• Nedskæringer i Allerød ordningen og i kapaciteten på halområdet.
Følgende blev drøftet:
Omfordeling af støttekroner mellem kultur og idræt?
Fokus på Aktiviteter for børn og unge.
Hvad er KIUs samlede budget? Dorte prøver at få fat i det.
Dorte skriver læserbrev før Aktiv Fritid.
Vi stiler efter at arrangerer idræts-vælgermøde i uge 41. Hvem kan være moderator?
Dorte og Else kontakter DGI for at aftale et møde for indhentning af inspiration til kommunalvalg, vælgermøde mv.
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5.

Vores øvrige arbejdsopgaver
• Medlemspleje.
• Samarbejde med kommunen.
Udsat til næste møde.

6.

Diverse sager
Lynge petanque. Vi er positive over for udbygning med flere baner, når anlægget flyttes.
Skytterne i Lynge. Ikke noget nyt. Fungerer med to baner blændet af.
Fodboldmøde med borgmesteren, DBU mfl. Der kom ikke noget konkret ud af det.
Tennis Hal. Indledende møde med forvaltningen afholdt.
KIU anbefaler leje af gymnasiehal også til basket.
Floorball fylder meget i Engholm.

7.

Eventuelt
Næste møde afholdes 7. september 2017 kl. 19.00 på Stutsborg.

