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

13. december 2017
Referat af bestyrelsesmøde 13. december 2017 på Blovstrød Idrætsanlæg.

Til stede:

Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Klaus Henriksen, Poul Møller Hansen,
Peter Gade Jensen, Ivan Skov, Else M. Vad (ref.)
Kai Raun deltog under pkt. 2, 4 og 5.

Fraværende: Flemming Bærentzen, Søren Toft, Helge Christensen

1.

Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt.

2.

Orientering fra formanden og andre
Else orienterede kort fra DGI Nordsjællands Årsmøde:

Bl.a. interessant indlæg om eSport.

Helsingør blev årets idrætskommune i Nordsjælland. Kan vi hente inspiration til politikerne i Allerød Kommune her?

Jette Hansen fra Lillerød Gymnastik blev årets idrætsleder.
Poul orienterede fra Fritidsnævn nyt:

KIU udpeger politiske repræsentanter i januar.

Allerød på X og tværs fortsætter.

Den planlagte foreningsdag udsættes. Der blev spurgt til, hvordan der samles op på idéer fra dagen.
Poul har deltaget i IRH konference. Emnerne var bl.a. fodbold på forskellig vis, kommuneundersøgelse og
talentudvikling.
Kai har holdt møde med kommunens afdelinger, der arbejder med børn og unge, vedr. muligheder for integration af børn og unge med handicap i foreningerne. Projekt er i gang i kommunen. Hvem og hvor mange
er de aktuelle? Hvilke foreninger er det relevant at tage fat i? Dorte gjorde opmærksom på, at Stutsborg Rideklub har stor erfaring inden for området.
Petanquebaner i Lynge: Igen forsinket på grund af myndighedsforhold.
Tennishal: Penge forventes frigivet på næste byrådsmøde. Rådgiver til projektering er valgt. Brugerne bliver også involveret.
Allerød Idrætsanlæg: Tribuner færdige til påske. Syn og Skøn gennemført.
Lynge Idrætsanlæg Hal 1: Nyt gulv er ved at blive lagt efter vandskade. Forventes færdigt omkring vinterferien 2018. Det har været en god proces, hvor alle brugere har hjulpet hinanden.
Udnyttelse af haller generelt blev drøftet. Kai fortalte, at brugerrådene har dette som fast punkt på dagsordenen.

3.

Økonomi
Kontingentopkrævninger er på vej ud.
Vi har nu modtaget de aftalte kr. 50.000 til unglederkursus og kr. 25.000 til rejser fra kommunen.
Ansøgning fra ALBA vedr. tilskud på kr. 10.000 til to unge træneres tur til turnering i Gøteborg blev behandlet og bevilget. Klaus deltog ikke i behandling af dette punkt.
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4.

Valget og det nye KIU
Det blev besluttet, at det nye Kultur- og Idrætsudvalg inviteres til møde om respektive visioner, fritidspolitikken, prioriteringsliste mv. Dorte og Else udarbejder og sender invitation og oplæg til dagsorden.
Der er nedsat et Paragraf 17 stk. 4 udvalg vedr. udnyttelse af bygninger.

5.

Vedligeholdelse af anlæggene, rengøring mm.
Kai orienterede om forsøg med rengøring i Blovstrød tidligere på dagen. Økonomiudvalget skal i januar tage stilling til option på forlængelse med nuværende rengøringsselskab.
AIU er af den klare opfattelse, at den forringede bemanding på anlæggene giver øget slid på anlæggene.

6.

Vores udviklingsforløb
Vi starter med møde 11. januar i Blovstrød. Poul booker lokale.

7.

Nyt unglederkursus i 2018
Dorte arbejder videre med unglederkursus.
Vi har 50.000 fra kommunen i både 2018 og 2019.

8.

Eventuelt.
Næste møde afholdes 11. januar 2018

