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Blovstrød, den 29. april 2015

Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
onsdag den 29. april 2015
på Stutsborg Rideskole
Tilstede: Poul Møller Hansen, Helge Christensen, Johnny Lehmann, Mette Koch
Sonnenborg, Else Vad, Dorte Paludan og til pkt. 1-6 Kai Raun og under pkt.3 Jesper
Holdfold Pallesen.
Der var afbud fra: Anders Hebo, Claus G. Christensen og Ivan Skov.
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Referatet blev godkendt
3. Skolereformen – Den åbne skole
Jesper Holdfold Pallesen deltog og fortalte om skolereformen og den åbne skole i Allerød Kommune.
Meget kort fortalt går man fra undervisning til læring og understøttende undervisning. Der skal
indarbejdes bevægelse i alle fag. Lektiecafeer bliver ikke obligatoriske før efter folketingsvalget. Det er
lovbestemt at der skal være en aftale med musikskolen. Som det er nu er det op til de enkelte skoler,
hvormeget de vil samarbejde med foreningerne, der bliver ikke sat noget i værk fra forvaltningen. De vil
hellere satse på erhvervslivet.
Fra AIUs side konstaterede vi at det må være op til kommunen at være den udfarende kraft evt. via DGI,
muligvis et erfarings -inspirationsmøde med skolelederen/idrætsansvarlige fra andre kommuner og
foreningerne.
4.

Meddelelser.
-formanden
Fritidsnævnet har på et ekstraordinært møde behandlet en klage fra Lillerød Badmintonklub over
tildeling af tider i Lillerødhallerne. Fritidsnævnet kunne ikke give medhold i klagen, da der er ledige
tider, samt en vurdering i udviklingen i medlemstallet og den aldersmæssige fordeling af medlemmerne.

Arbejdsgruppe af medlemmer af Fritidsnævnet er i gang med udarbejdelse af program for en Kulturuge
– ”Allerød på X og tværs” til afvikling i uge 35 begyndende med Lynge Byfest og Kræmmermarked.
Ideen bag programmet er, at vi kommer rundt i hele Allerød Kommune.
IRH-kursus
Onsdag den 11. november 2015 Idrætspsykologi – ja tak, 3 timer, DIF-kursus. Kursussted: Lillerød
Hallerne, Banevang 7, 3450 Allerød
Torsdag den 26. november 2015 Idrætsskader, 3 timer., DIF-kursus. Kursussted: Lillerød Hallerne,
Banevang 7, 3450 Allerød
Er der andre ønsker vedr. kursus?
DGI Nordsjælland afholder den 11. maj 2015 kl. 17.30-22.00 fyraftenskonference om skolereformen og
dens muligheder for gevinst for idrætsforeningerne.

DGI har etableret Klubliv Danmark som er mikrosponsorater til din klub med dit Dankort
KlubLiv Danmark er en unik sponsormodel, der kommer til at ændre vilkårene for landets klubber. Som
medlem af KlubLiv Danmark optjener du MikroSponsorater hver gang du bruger dit Dankort hos en
KlubLiv Sponsor og du vælger selv, hvilken klub eller klubber du vil støtte.
Det optjente MikroSponsorat sendes herefter videre til klubberne – hver måned. Det betyder nye
muligheder for at styrke fællesskabet og sikrer optimale sociale og sportslige muligheder for børn, unge
og voksne.
Klubliv Danmark ´s hjemmeside: www.klublivdanmark.dk/
Lillerød Hallerne mangler i høj grad P-pladser efter at noget af P-pladsen er inddraget til
flygtningeboliger. Vi tager den med i den voksende række af sager om mangelfuld kommunikation fra
forvaltning/ politiske udvalg til brugerne. Søren og Poul samarbejder om et brev til
kommunalbestyrelsen. Der skal ageres hurtigt.
Mette fortalt om hvor godt deres dryland fungerer.
Helge nævnte at næste unglederkursus får 5000 kr. fra LIF fonden, i den forbindelse nævnte Dorte at de
to deltagere fra Stutsborg har modtaget Dansk Ride Forbunds ungdomslederpris.
Lillerød Badminton fylder 75 år d. 7.november 2015
Der er DGI sportsfestival i Lynge d. 11-13. juni 2015

5.

Allerød Kommune:
-Projekter
-Blovstrødhallen : Byggeriet er afleveret og der mangler bare nogle småting
-Allerød Service: Personalet er nu nedskåret med 9 mand, byrådet har servicekataloget på
programmet. Kai udsender kataloget efter vedtagelse til alle foreninger.
-Placeringen af Allerød Stavgangsforening. Kai fortalte om et nyligt afholdt møde mellem
stavgængere, og bibliotek. Det ser ud til at sagen er ved at falde på plads. Det har været en politisk
beslutning, hvor fritidsnævnet ikke har været inddraget.

Else og Kai opdaterede os om, at det nu ser ud til, at man har fundet en model, så skydebanen i Lynge
kan bevares. LUI's skytteafdeling har selv indhentet tilbud på de nødvendige arbejder.
Ventilationsanlægget skal opgraderes, og der skal udføres andre mindre tiltag, som sikrer at anlægget
lever op til AT's krav. Det vil koste ca. 80.000 kr., som LUI's skytteafdeling som udgangspunkt selv må
afholde. Det vakte undren, at forvaltningens overslag på det samme arbejde lød på 385.000 kr.. Mon
renoveringen i Blovstrød også kunne være gennemført billigere, så der havde været penge fra
kommunen til renovering af begge anlæg? Det tages med til KIU.
Bookningssystemet fungere bare ikke. Kai fortalte man var i gang med overvejelser om hvad der skal
gøres.
6. Unglederkursus. Johnny og Dorte arbejder videre og vi håber på flere tilmeldinger. Der blev
udtrykt interesse fra flere klubbers side. Tak til LIF for de 5000 kr.
7.

AIUs Repræsentantskabsmøde.

-AIUs regnskab for 2014. Udlæg skal betales og regninger udsendes i god tid. Dorte snakker med
Anders
-valg: Mette, Ivan og Dorte er i hvert fald på valg. Søren vil gerne stille op. Der var ikke blevet
indkaldt så vi skyder mødet til d. 27. maj. Poul sørger for indkaldelse og finder ud af præcis hvem der er
på valg.

8. Møde med Kultur- og Idrætsudvalget mandag den 11. maj 2015 kl. 7.45
Fra AIU deltager Mette, Else og Poul. Mette skriver udkast til et brev, så de kender vores holdninger i
forvejen.
Mette havde lavet en oversigt over de foreliggende besparelsesforslag.
Vi var enige om at det vil være meget uheldigt og utroværdigt hvis der skæres i Allerød ordningen igen.
Vi ligger temmelig lavt med tilskud i forvejen. Kommunen glemmer hvor meget værdi det frivillige
arbejde har ca. 28 millioner og dermed hvilken samfundsnytte det har. Samtidig siger alle det skal være
nemmere at være frivillig.
Vi foreslår at der skabes en pulje, hvori der kan øremærkes nogle penge f.eks. til socialformål eller
uddannelse af de frivillige. I forbindelse med sammenlægningen, kan der godt skæres nogle kr.
Et årskort til Mungopark kunne også godt koste mere end de nuværende 600 kr. Det er ualmindeligt
billigt. Så kunne vi måske undgå at det bliver dyrere for børn og unge at dyrke sport.
Skolerne kunne også godt betale deltagere gebyr for at deltage i Klassekampen.
Vi vil ikke alene finansierer en Fritidskonsulent, skole og ældre sundhed burde også betale, da det i høj
grad også vil være et gode for dem.

9. Eventuelt.
Næste møde er Repræsentantskabsmøde d. 27.5. Vi mødes kl. 18. i Blovstrød Hallen
Vi skal på kommende møder se på Gribskov kommune, Fitdeal og (frivillighedscenter).

