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19. juni 2016 

 

Referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2016 

 

Til stede: Dorte Paludan, Poul Møller Hansen, Helge Christensen, Morten Fritz Rasmussen, Peter 

Gade Jensen, Ivan Skov, Klaus Henriksen, Else M. Vad (ref.) 

Anders Hebo deltog under pkt. 2. 

 

Afbud: Søren Toft 

 

1. Referat fra repræsentantskabsmødet 

Referat er godkendt af dirigenten. 

Ivan gjorde opmærksom på, at han ikke var på valg i år, men blev valgt for 2 år i 2015. 

Dorte sikrer, at dette bliver rettet i referatet. 

 

Vi har en ledig plads i bestyrelsen. Alle overvejer, hvem fra vores medlemsforeninger, der kan være 

kandidater. 

 

2. Økonomi og overdragelse af konti mm, oversigt over medlemsforeningerne 

Anders Hebo afleverede regnskabsmapper, bilag mv. til Dorte, som sørger for videregivelse til Sø-

ren. Søren aftaler herefter overdragelse af regnskab, konti mv. med Anders 

 

Anders oplyste, at alle har betalt kontingent, og at der heller ikke er andre kendte økonomiske ude-

ståender. Anders sender oversigt over vores 15 medlemsforeninger til Dorte. 

 

3. Arbejdsform i bestyrelsen, herunder nedsættelse af en række arbejdsudvalg og årshjul 

 

Kommende mødestruktur og -form 

Møder holdes uden spisning, kun julemøde, med KIU og møde i forbindelse med repræsentant-

skabsmøde holdes med spisning. Vi starter kl. 19 og stiler efter at slutte senest kl. 21.30. Der vil 

være stram mødestyring. 

 

Udvalg 

Vi skal være bedre til at nedsætte udvalg, herunder forretningsudvalg, som kan tage hurtig aktion, 

når det er nødvendigt. 

 

Forretningsorden 

Der skal udarbejdes forretningsorden for bestyrelsen og for et kommende forretningsudvalg. 

Dorte og Else udarbejder oplæg 

 

Vedtægter 

Vi skal have gennemgået vedtægterne. Klaus vil gerne deltage i arbejdsgruppe. Tages op på næste 

møde. 

http://www.alleroedidraetsunion.dk/
mailto:poul@blovstroed.dk
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Inddragelse af foreningerne 

Det blev drøftet, hvordan vi i højere grad får inddraget medlemsforeningerne i vores arbejde. Hvor-

dan får vi mere kontakt? Der var en åbning ved repræsentantskabsmødet, hvor flere foreninger bød 

ind med idéer og spørgsmål. Det skal vi udnytte. Det blev besluttet, at vi arbejder videre med at 

arrangere et medlemsmøde i efteråret. Gerne med et indledende foredrag. Mulige foredragsholdere 

undersøges. 

 

Nedlæggelse af Allerød Service – hvad kommer det til at betyder i praksis? 

Alle som sidder i brugerråd følger det tæt! Allerød Service eksisterer ikke længere –  er det kom-

munikeret ud til foreningerne, hvem man fremover kontakter i stedet for? Dorte skriver til Kai Raun 

for afklaring. 

 

Budgetbehandling 

Budgetforhandlinger i gang. Vi følger det tæt. Det ser ud til, at Allerødordningen bliver beskåret 

med 5 kr./medlem, og at forskellige puljer beskæres og/eller nedlægges. Budgetforslag kan findes i 

de forskellige fagudvalgsreferater på kommunens hjemmeside. 

 

Klub frivillig, oplægget ved Lasse Petersen - hvordan kan vi bruge det? 

Det var meget inspirerende at høre indlægget om Klub Frivillig ved repræsentantskabsmødet. Vi 

foretager os ikke umiddelbart mere i AIU vedrørende Klub Frivillig – det ligger i de enkelte for-

eninger at afgøre, hvordan det kan bruges. 

 

4. Hjemmeside, hvem vil redigere, skal vi have en ny? 

Nuværende hjemmeside er ”låst”. Vi kan evt. anvende ”One.com” til ny hjemmeside. Helge kom-

mer med oplæg til næste møde. Poul og Else vil også gerne kunne lægge dokumenter mv. op på 

siden. 

 

5. Høringssvar for Kommunens fritidspolitik 

Det udsendte udkast til høringssvar blev drøftet og godkendt. Dorte sender det til kommunen. 

 

6. Unglederkurset 

Unglederkursus afholdes 27.-28. august 2016 i spejderhytten ”Hotel Olsen”. Alle skal gøre reklame 

for kurset, så vi kan få flere tilmeldinger. Kurset gennemføres ved min. 10 deltagere. Der er max. 15 

pladser. Tilmeldingsfrist er 31. juli.  

 

7. Løbende sager 

 

Skydekælder Lynge 

Sagen kom i gang igen efter mødet med KIU. Brugsaftale er dog endnu ikke forhandlet på plads. 

Det er ca. 1½ år siden, AIU første gang kontaktede Allerød Kommune vedr. denne sag, og vi undrer 

os over den lange sagsbehandlingstid. 

 

Petanquebaner i Lynge 

Vi skal være opmærksomme på, at der bliver genetableret petanquebaner svarende til de nuværen-

de, når ”det gamle stadion” i Lynge nedlægges. Nye baner er planlagt etableret ved Lyngehallen. 

 

P-pladser ved Lillerødhallerne. 

Intet nyt. 
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Dryland 

Forventes etableret, jf. budgetoplæg fra forligspartierne. 

 

Tennishal 

Forventes etableret, jf. budgetoplæg fra forligspartierne. Drift 150.000 kr/år dækkes af tennis-

foreningerne. 

 

Lysløjpesti 

Vi må nok konstatere, at den er ”død”. 

 

8. Læserbreve i løbet af sommeren op til budgetforlig 

Vi stiler efter at få artikler i Allerød Nyt med synliggørelse af de frivilliges indsats i sommerferien. 

Fokus på, at vi aflaster institutioner mv. Alle stiler efter at sende pressemeddelelser, omtaler og fo-

tos til Allerød Nyt med fokus på de frivillige. 

 

9. Eventuelt 

Ungdomsfondens prisoverrækkelse blev drøftet. Tager vi fat i på møde i december. 

 

Næste møde. 

29. august 2016 i Lillerød (Helge booker). 

 

 

 


