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

18. september 2017
Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2017 på Stutsborg Rideklub.
Til stede:

Dorte Paludan, Søren Toft, Poul Møller Hansen, Helge Christensen, Morten Fritz Rasmussen,
Else M. Vad (ref.)

Fraværende: Klaus Henriksen, Peter Gade Jensen, Flemming Bærentzen.

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Meddelelser fra formanden
 Aktiv fritid gik godt. Fungerede fint med politikerdebat.
 Dorte har deltaget som observatør i møde i Vægterløfterklubben. Den behandlede sag er efter følgende
droppet.
 DGI Sportskonference afholdes 11. september. Dorte og Else tilmeldt. Kun få politikere fra Allerød
tilmeldt.
 ALBA og Floorball har fået flere timer i gymnasiehallen. Byrådet har godkendt ekstra lejeudgift.
 Allerød Privatskole har lejet tid i Blovstrødhallen. Lillerød Badminton oplevede, at Hal 1 i Lillerødhallerne skulle bruges af skoler, samtidig med at LB overvejede morgentræning. Dorte kontakter
Kai Raun for drøftelse af, hvordan der koordineres mellem de enkelte anlæg, og hvordan udlejning af
lokaler prioriteres i forhold til udlån til foreninger. AIU henstiller til, at udlån til foreninger prioriteres
frem for udlejning mod penge.
 Vi har modtaget invitation til workshop vedr. udvikling af bymidten. Hvad kan AIU bidrage med? Evt.
boliger til unge i forbindelse med badminton kraftcenter. Dorte og evt. Poul deltager.
 Vi skal huske, at vi har en rejsekonto fra nedlæggelse af Ungdomsfonden. Den er på kr. 25.000 pr. år. i
3 år. AIU fordeler pengene. Dorte sikrer, at der udarbejdes beskrivelse og ansøgningsskema, som
lægges på hjemmesiden, og at foreninger orienteres. Ansøgningsfrist blev for 2017 fastlagt til 15/10.
 Der er tilmeldt 7deltagere fra 4 foreninger til unglederkurset. Ingen egenbetaling.
 Vandskade på Lynge Idrætsanlæg i Hal 1 og skydekælderen. Der er udarbejdet nødplan frem til efterårsferien.

3.

Hjemmesiden
Kort gennemgang af hjemmesiden. Mangler opdatering af medlemsforeninger, men ellers færdig.

4.

Økonomi
Ikke sket meget siden sidst.

5.

Valget i november og budgetforhandlingerne
Budgetforhandlinger i gang. Allerødordningen berøres ikke iflg. budgetoplæg. Flere partier er ude af forhandlingerne pga. tennishal og dryland. Dorte har skrevet til borgmesteren og KIU og rost oplægget.
Valg i november. Vi holder ikke valgmøde i år. Vi kan møde op på generelle vælgermøder og i øvrigt deltage i sportskonference 11/9.
Vi besluttede at lave et kort oplæg om idrættens betydning som sundhed mv. Evt. annonce i Allerød Nyt.
Poul kontakter Lau fra DGI vedr. hjælp til at finde relevant dokumentation.

Side 2 af 2

6.

AIU Udviklingsforløb og visioner fremtiden idrætten
Dorte foreslog, at vi gennemfører et DGI udviklingsforløb, hvilket blev taget godt imod. Dorte inviterer en
DGI-konsulent til næste møde.

7.

Eventuelt.
Søren har modtaget invitation fra borgmesteren til at besøge Holbæk Sportsby.
Poul orienterede om, at BIF i forbindelse med Allerød på X og tværs har haft tumlebane for børn. Bruges
også til 50 års jubilæum. Udviklingsforløb for BIF er sat i gang.
Fritidsnævnet planlægger at holde en temaaften.
Else orienterede om, at LUI har oprettet ny løbeafdeling, og at LUI deltager i DM i foreningsudvikling.

Næste møde afholdes 26/10 kl. 19.00 i Lynge.

