
 

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 

 

 

 
6. februar 2018 

 

Referat af bestyrelsesmøde 6. februar 2018 på Lynge Idrætsanlæg. 

 

 

Til stede:  Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Søren Toft, Helge Christensen, Else M. Vad (ref.) 

 

Fraværende: Flemming Bærentzen, Peter Gade Jensen, Klaus Henriksen, Poul Møller Hansen, 

 

 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Orientering om mødet med KIU og det fremtidige samarbejde 

Dorte og Else deltog på KIUs møde 5/2. Det var et positivt møde, hvor begge parter gav udtryk for ønske 

om samarbejde. Der er planlagt møde med KIU 5. april i Lillerød. Søren booker lokale og bestiller mad. 

Dorte og Else udarbejder oplæg til dagsorden. 

 

3. Orientering om Fritidsnævnets konstituerende møde 

Dorte har deltaget i sit først møde i Fritidsnævnet. Poul Møller Hansen blev valgt som formand. 

Fritidsnævnet planlægger en udviklingsdag for fritids- og kulturlivet i Allerød Kommune. Der søges pt. 

penge til arrangementet. Fra AIUs side peger vi på vigtigheden af, at der bliver planlagt en opsamling på 

dagens resultater. 

 

4. LIF gymnastik ønsker optagelse 

LIF Gymnastik ønsker optagelse i AIU. Det samme gælder orienteringsklubben. 

Flere klubber under LIF, som er under opløsning, er kontaktet med henblik på medlemskab. 

Klubber skal indsende ansøgning, jf. vedtægterne, hvorefter optagelse sker på repræsentantskabsmøde. 

 

5. Fastsættelse af dato på repræsentantskabsmøde og oplægsholder, genopstillinger og nye kandidater 

Dato og tid: 24. maj kl. 19. Formøde for bestyrelse og dirigent kl. 18. 

Sted: Else spørger Lyngehallens café. 

Dirigent: Else spørger Esben. 

 

Følgende er på valg 

Dorte Paludan (Stutsborg Rideklub) - genopstiller 

Helge Christensen (Lillerød Idrætsforening) - genopstiller ikke 

Poul Møller Hansen (Blovstrød Idrætsforening) - ved vi ikke 

Morten Fritz Rasmussen (Allerød Tennisklub) - genopstiller 

Peter Gade Jensen (ALBA Basket) - genopstiller formentlig ikke, men en anden repræsentant. 

 

Nye kandidater? Evt. LIF gymnastik. 

 

Forslag til oplæg: Persondataforordning + sociale medier. Dorte spørger DGI Nordsjælland. 

 

Prioriteringsliste skal fremlægges på repræsentantskabsmøde – processen skal i gang nu. 

 

 

6. Modtager af AIUs leder- og unglederpris og ungdomsfondens prisuddeling. 

Der var modtaget en række indstillinger til AIUs priser. 

Det blev besluttet, hvem der skal modtage Lederpris og Minilederpris. 
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7. Økonomi, regnskab og budget. 

Søren orienterede. Fakturaer er sendt. LIF mangler at betale kontingent. 

Der står ca. 135.000 på AIUs konti. 

Der blev spurgt til, hvornår vi får penge fra kommunen til rejser og unglederkursus. 

 

 

8. Foreningsudvikling 

Vi drøftede oplægget til Vision, som Peter Bennet havde sammenskrevet og fremsendt efter foreningsud-

viklingsmøde 11. januar. Visionen blev accepteret med mindre justeringer. 

 

Vi besluttede, at vi skal arbejde med at komme i bedre kontakt med vores medlemsforeninger. Vi vil bl.a. 

oprette en Facebook-gruppe, som foreningerne kan bruge til vidensdeling, sparring mv., og som AIU kan 

bruge til at informere og få feedback. 

 

Vi skal også have arbejdet mere med at aftale spilleregler vedr. fremmøde, tilbagemeldingsfrister (når der 

sendes besked ud) og almen respekt for AIU og hinanden. 

 

Næste foreningsudviklingsmøde afholdes 7/3 i Lillerød. 

 


