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5. september 2016 

 

Referat af bestyrelsesmøde 29. august 2016 

 

Til stede: Dorte Paludan, Poul Møller Hansen, Helge Christensen, Morten Fritz Rasmussen, Klaus Henrik-

sen, Søren Toft Else M. Vad (ref.) 

 

Kai Raun deltog under pkt. 1, 2 og 3. 

 

Afbud: Peter Gade Jensen, Ivan Skov 

 

1. Endelig godkendelse af dagsorden og referat fra 13.6.2016 

Begge godkendt. 

 

2. Diverse meddelelser 

 Kai orienterede om kommende ændringer af folkeoplysningsloven. 

Lovforslag er pt. i høring. Formålsparagraffen ændres med henblik på at undgå radikaliserede aktivi-

teter i foreningerne. Kommunerne får pligt at oplyse, hvilke foreninger der er godkendt, og tilskuds-

regnskaber skal offentliggøres. 

 

 Aktiv fritid, som blev afholdt 20. august 2016, var velbesøgt. 

Der var forslag om at lave et ”speakers corner” ved Netto til de politiske partier. 

Poul tager idéen med til Fritidsnævnet. Dorte sender oplæg til Fritidsnævnet. 

 

 Allerød på kryds og tværs 

De aktiviteter, vi har hørt om, er gået godt. 

 

 Flygtninge, integrationspolitik og deltagelse i idrætten 

Kai orienterede. Der har været afholdt forskellige møder med borgere, foreninger mv. med henblik 

på udarbejdelse af en politik for integration af flygtninge i lokalsamfundet. Integrationspolitikken 

skal ligge til grund for budgetforhandlingerne. Politikken ser spændende ud, og vi vil gerne være en 

del af det. Men er der budget til at udmønte politikken? 

 

Politikken forventes sendt i høring 4. oktober og godkendt i byrådet 24. november 2016. 

 

 Fritidsnævnet  

Se udsendt referat. 

 

 Aftale vedr. Gymnasiehallen 

Byrådet har besluttet, at kommunens finansiering af foreningernes brug af Gymnasiehallen ophører 

1/7-2017. Som følge af henvendelser fra AIU og Brugerrådet for Lillerødhallerne tages sagen op 

igen på det næstkommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget.  

 

 Ny forening i Allerød 
Der er stiftet en ny forening med navnet Ny Allerødgaard IF, som er godkendt som folkeoplysende 

forening. 

 

 Møde med DBU, fodboldklubberne og Allerød Kommune 

Der afholdes møde 13. oktober med deltagelse af John Jensen, Jørgen Johansen, DBU og kommu-

nens fodboldklubber vedr. muligt samarbejde og udvikling. Dorte er inviteret med som observatør. 
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 Revideret ydelseskatalog 

Under udarbejdelse - Kai vender tilbage, når der er nyt. 

 

 Samarbejdsaftale fra 1995 mellem AIU og Allerød Kommune skal revideres. 

Oplæg behandles på næste KIU-møde. 

 

 

3. Den nye fritidspolitik, høringssvar og fremtiden  

Hvor er handleplanerne? 

Fritidspolitikken er revideret på grundlag af høringssvar. Godkendt af KIU, men efterfølgende sendt til 

høring i Ældrerådet. Hvis der kommer kommentarer, tages det op på kommende KIU-møde. Handlepla-

ner skal laves i samarbejde med brugerne. Vi forventer, at kommunen tager initiativ til dette. 

 

 

4. Unglederkurset og fondstilskud 

Kurset afholdt med 10 deltagere. Det blev afholdt i spejderhuset - ikke den bedste lokalitet til formålet. 

Kurset bør under alle omstændigheder holdes længere væk. 

 

Der er bevilget 10.000 i tilskud fra Sjællandske mediers fond. Tak for det. 

Vi kommer dog til at trække på kassebeholdningen for at få økonomien til at hænge sammen. 

 

Deltagerne skal lave en event i hver deres forening og en fælles for alle unge i Allerød. 

Den fælles event afholdes 30. september ifm. Allerød By Night. Handelsforeningen er med. 

DGI støtter op med diverse baner og materialer. Målgruppe 6-18 år. Støttes af DGI (Peter Bennet) og 

Dorte. AIU giver underskudsgaranti på kr. 6.000 til leje af baner, T-shirts og forplejning til arrangører-

ne. 

 

 

5. Budgetbehandling 

Alle puljer inden for idrætten er i spil. Det samme er Allerødordningen med 3 kr./medlem. 

Udviklingspuljen er dog lovpligtig og er foreslået beskåret til 1.000 kr. 

Tilskud til Klassekampen er også i spil samt muligheden for nedlæggelse af ”Ungdomsfonden”. 

 

Er der besparelser på andet end idrætsområdet inden for KIU? 

 

Før politikernes budgetseminar 15.-16. september skal vi: 

 Deltage i budgetmøde 7. september. Søren deltager og stiller spørgsmål – teater vs. idræt. 

 Skrive til KIU med kopi til hele byrådet – oplæg udarbejdes af Dorte og Else. 

Stikord: 

- Tilskud til foreningerne – betydning for drift af foreningerne. 

- Vigtigt for foreningerne med såvel gode, stabile driftsbetingelser som gode anlæg  

- Misforhold mellem kultur og idræt 

- Kobling til fritidspolitik 

- Den samfundsmæssige værdi af idrætten 

 Skrive læserbrev vedr. kapacitet/haltider. Dorte skriver. 

 

 

6. Hjemmeside til os selv 

Intet nyt. 

Poul prøver at få kontakt til web-master. 
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7. Vores vedtægter og medlemskontakt 

Intet nyt. 

 

 

8. Eventuelt og næste møde 

 

Else og Dorte udarbejder oplæg til forretningsorden. 

 

KAI-kurser – Poul orienterede og udsender datoer. 

 

Næste møde: 3. oktober 2016 kl. 19.00 i Blovstrødhallen. Poul reserverer. 

 


