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. juni 2018
Referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2018 i Lillerødhallerne.

Til stede:

Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Poul Møller Hansen, Henriette Jacobsen
Else M. Vad (ref.)

Fraværende: Søren Toft, Flemming Bærentzen

1.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde samt repræsentantskabsmøde
Referat af bestyrelsesmøde godkendt. Referat af repræsentantskabsmøde var endnu ikke udarbejdet.
Referat og beretning fra repræsentantskabsmødet lægges på hjemmesiden.

2.

Gennemgang af nye vedtægter, forretningsorden m.m.
Kort gennemgang af ovenstående. Nye vedtægter lægges på hjemmesiden.

3.

Konstituering af bestyrelsen
• Formand (valgt på rep.møde): Dorte
• Kasserer (valgt på rep.møde): Søren
• Næstformand og sekretær: Else
• Medlemmer af forretningsudvalg: Dorte, Søren, Else

4.

Udviklingsforløb
Næste step i vore udviklingsforløb
• Fordeling af arbejdsopgaver
• Foreningsmøde
Else renskriver liste med arbejdsopgaver, som blev udarbejdet på sidste bestyrelsesmøde.

5.

AIUs persondataforordningspolitik
Dorte har udarbejdet oplæg til kommentering.
Mails til medlemsforeninger sendes fremover bcc.

6.

Orientering om tilretning af prioriteringslisten
Listen rettes til ift. kommentarer på repræsentantskabsmødet og lægges derefter på hjemmesiden.
Det blev på repræsentantskabsmødet drøftet, om listen skal have nyt navn, evt. Udviklingslisten.
Ingen beslutning.

7.

Orientering om div. møder og igangværende sager
Tennishal
• Skal stå færdig i år
• Licitation afholdt, forhandling pågår.
Dryland
• Intet nyt.
Rønneholtparkens badminton efter 1. januar
• Iflg. Hans Dyrby Kloch skal klubben spille i forskellige haller
• Uvist hvor længe gymnasiehallen er lejet
• Floorball skal bruge mere tid i Ravnsholthallen
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Unglederkursus
• Husk at promovere kurset i foreningerne!
Afløser for Kai Raun
• Afløser ansat
Kursus i Facebook og sociale medier
• Vores kursus arrangeret af DGI var godt besøgt med mange forskellige foreninger.
Lillerød Gymnastikforening
• Gør opmærksom på udfordringer med bookingsystemet
• Har søgt om tilskud til deltagelse i VM i rope skipping (12 deltagere).
Vi besluttede at give tilskud. Forventet beløb ca. kr. 10.000. Dorte beder om et budget for turen,
hvorefter vi beslutter endeligt beløb.
Budgetproces
Umiddelbart ikke nogen besparelser, der rammer idrætten.
Vi følger processen tæt.
8.

Hvem gør hvad fordeling af sommerens opgaver og næste møde
Ingen handlinger henover sommeren.
Næste møde afholdes 16. august 2018 i Lynge (Else booker lokale).

