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

24. maj 2018

Referat af repræsentantskabsmøde torsdag 24. maj 2018 kl. 19.30 i Sportscaféen, Blovstrødhallen.
Mødet blev indledt med to indlæg fra DGI om hhv. persondataforordningen og sociale medier. Herefter blev der
afholdt repræsentantskabsmøde iht. den udsendte dagsorden.

1.

Registrering af stemmeberettigede
Der var mødt følgende stemmeberettigede deltagere:
Stutsborg Rideklub:1
Allerød Orienteringsløberklub: 1
Lillerød Gymnastik: 1
Lynge Uggeløse If: 3
Lillerød badminton: 1
Blovstrød If: 3
Sigma Swim Allerød: 1
ALBA: 1
Rønneholtparkens Badmintonklub: 1
Allerød Tennisklub: 1
I alt 14 stemmeberettigede

2.

Valg af dirigent
Jørn Winther Jepsen blev valgt.
Han konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, og at dagsorden var i flg. vedtægterne.

3.

Bestyrelsens beretning
Dorte fremlagde bestyrelsens beretning, som efterfølgende blev godkendt.
Beretningen offentliggøres på AIUs hjemmeside.

4.

Regnskabsaflæggelse
Søren fremlagde regnskab for 2017. Regnskabet blev godkendt.
Der blev spurgt til rejselegatet, som uddeles af AIU på vegne af Allerød Kommune. Pengene stammer fra
den nu nedlagte Ungdomsfond, og vil blive brugt over 3 år (2017-2019). Pengene fra fonden bruges på
kommunens prisfest og til rejser (studieture eller deltagelse i stævner/turneringer for unge under 25 år). Der
er hvert af de 3 år afsat 25.000 kr. til rejser. Ansøgning om tilskud til rejser sendes til AIUs formand.

5.

Fastsættelse af kontingent og orientering om budget
Søren fremlagde budget for 2018.
På oplæg fra Søren blev kontingentstruktur og -størrelse drøftet. Det blev vedtaget, at der næste år opkræves samme kontingent, som i år, og at der på næste repræsentantskabsmøde vil blive forelagt et gennemarbejdet forslag til eventuel ændring af kontingentstruktur og -størrelse.

6.

Godkendelse af nye medlemsforeninger
Lillerød Gymnastikforening og Allerød Orienteringsløberklub blev godkendt som nye medlemmer.
Anciennitet fra tidligere medlemsskab via LIF overføres.
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7.

Indkomne forslag
Bestyrelsen havde inden mødet udsendt forslag til nye vedtægter. Der er primært tale om en skærpelse af
formålsparagraffen, så den stemmer overens med det igangværende udviklingsarbejde i AIU, samt forslag
om færre bestyrelsesmedlemmer og deraf følgende ændringer.
Jørn gennemgik de enkelte ændringer, og forslaget blev herefter vedtaget.

8.

9.

Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
- Formand
Dorte Paludan
- Kasserer
Søren Toft
- Fem menige bestyrelsesmedlemmer:
Poul Møller Hansen
Morten Fritz Rasmussen
Henriette Jacobsen
Else M. Vad
Flemming Bærentzen
- En revisor
Helle Petersen
- En revisorsuppleant
Helge Christensen

Valgt for 2 år
ikke på valg i år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
ikke på valg i år
ikke på valg i år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Forelæggelse af arbejdsprogram for det kommende år, herunder prioriteringsliste
Dorte fremlagde planer for det kommende år, herunder:
- Vi fortsætter det igangværende arbejde med udvikling af AIU, med bistand fra en DGI-konsulent
- Unglederkursus afholdes igen i 2018
Else gennemgik forslag til ny Prioriteringsliste. Der var en god drøftelse af bl.a. anlæg contra vedligehold.
Det blev også drøftet, om listen skal have et andet navn.
Kommentarerne indarbejdes i Prioriteringslisten, som efterfølgende kan ses på hjemmesiden.

10. Eventuelt
Poul nævnte, at der kommer 80% flere beboere i Blovstrød inden for få år, og at BIF bl.a. på denne baggrund af sat gang i foreningsudvikling.

Mødet sluttede kl. 21.55, og dirigenten takkede for god ro og orden.

