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

17. september 2018
Referat af bestyrelsesmøde 17. september 2018 hos Stutsborg Rideklub.
Til stede:

Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Søren Toft, Else M. Vad (ref.), Peter Bennet (DGI)

Fraværende: Poul Møller Hansen, Henriette Jacobsen, Flemming Bærentzen
1.

Fordeling af haltider
Forvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af haltider, efter at byggeriet af tennishallen er udskudt til
2019. To løsningsforslag blev præsenteret på møde i Fritidsnævnet 10. september 2018 (se referat). De to
forslag indeholder ikke forlængelse af leje af gymnasiehallen, og tilgodeser ikke foreningernes behov.
Fritidsnævnet skal godkende halfordelingen. Beslutningen blev udsat til næste møde i Fritidsnævnet, som
afholdes 31. oktober 2018. AIU holder møde med borgmesteren og formand for KIU 27. september kl.
8.00. Fra AIU deltager Dorte og Else.

2.

Foreningsudvikling
Efter en drøftelse af, hvordan vi bedst bruger vores ressourcer, blev følgende besluttet:
• Vi gennemfører en undersøgelse blandt vores medlemsforeninger.
- Vi ønsker at hele bestyrelsen hos de respektive foreninger er med til at svare
- Vi vil gerne efterfølgende holde et møde med foreningerne (interesse undersøges)
- Søren udarbejder forslag til spørgsmål, med input fra Morten. Gennemgås på møde 10. oktober.
- Else spørger Laura, om hun kan stå for det tekniske. Er efter mødet bekræftet.
• Vi inviterer KIU m.fl. (en politiker fra hvert parti i byrådet) til et visionsmøde i januar.
o Dorte arrangerer mødet og spørger Rune Fjord Marschall (DGI), om han vil være facilitator.
• Vi skal have udarbejdet en Kommunikationsstrategi
o Morten udarbejder forslag, som behandles på møde 10. oktober
Øvrige punkter til senere drøftelse/beslutning:
• Besøg hos medlemsforeningerne
• Beskrivelse og fordeling af opgaver.
• Lobby-arbejde mod politikerne

3.

Evt. og næste møde
Regnskab og Beretning fra repræsentantskabsmøde lægges på hjemmesiden (Else).
Møde med KIU, Brugerråd, AIU og Fritidsnævn 21. november forbereder vi på næste møde.
Unglederkursus er aflyst – mulige alternativer:
• Samarbejde med andre kommuner?
• Unge-dag, hvad vil være interessant for de unge?
• Samling af deltagere fra andre år.
Peter spurgte om muligheder for samarbejde om camp i Sandholmlejren i uge 42.
Afholdes mandag-fredag kl. 13-17. Potentielt op til 60 deltagere i alderen 6-17 år.
Fodbold (AFK) er med. Søren undersøger muligheden for badminton og bordtennis.
Dorte vil gerne lave ridehold om formiddagen, f.eks. onsdag. Dorte undersøger pris.
Næste møde afholdes 10. oktober 2018 kl. 19.00 i Lillerødhallerne.

