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Referat af repræsentantskabsmode 18. maj 2017 i Blovstrødhallen.

1. Registrering af stemmeberettigede
Det blev besluttet at vente med dette punkt, til det evt, blev aktuelt, hvilket det ikke gjorde.

2. Valg af dirigent
Inge Karlshøj blev valgt som dirigent, og hun konstaterede at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning
Dorte præsenterede bestyrelsen og fremlagde beretning, som kan læses på www.alleroedidraetsunion.dk

Der blev fra forsamlingen udtrykt bekymring og ærgrelse over, at kommunens sparekatalog igen indeholder forslag om
besparelser på Allerødordningen. Der er ikke meget inspiration for idrætten i det, politikerne præsenterer os for. Dorte
supplerede med at sige, at vi fra AJU skal ud og markere os; vi skal sikre indhold i de anlæg, vi har. Som det ser ud nu, ri
sikerer kommunen at miste de timer, de frivillige yder.

Beretningen blev godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse
Søren gennemgik det reviderede regnskab, som udviser et underskud på kr. 16.966.
Underskuddet var forudset, og er acceptabelt, da vi har en god kapital.

Regnskabet blev godkendt.

5. Fastlæggelse af kontingent og orientering om budget
Søren fremlagde mundtligt forslag til budget for 2017. Efter drøftelse af forslaget, blev det besluttet, at budgettets indtæg
ter og udgifter skal balancere, så budgettets resultat er kr. 0,-

Indtægter kr. 76.000,-
Udgifter kr. 76.000,-

Der afsættes kr. 4.000 til annoncering.

Tilskud fra kommunen til unglederkursus er kr. 50.000,-. Pengene stammer fra nedlæggelse afUngdomsfonden, og der
vil blive givet samme tilskud de næste 2 år. Egenbetaling til unglederkursus fastholdes på kr. 1.000 pr. deltager.

Efter forslag fra Søren, blev det vedtaget, at kontingent for medlemsforeninger fastholdes.

6. Godkendelse af nye medlemsforeninger
Ingen

7. Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde forslag til ændrede vedtægter. Forslaget har været tilgængeligt på hjemmesiden. Ændringerne be
står hovedsageligt i forenklinger; f.eks. flyttes nogle bestemmelser til bestyrelsens forretningsorden. Herudover ændres
antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 10 til 9, sekretæren vælges ikke direkte, men bestyrelsen konstituerer sig selv med
næstformand og sekretær.

Herudover blev det foreslået, at der i § 10 afsnit 6 tilføjes “ Referatet er tilgængeligt på AIUs hjemmeside” og
§ 11 tilføjes” Regnskabet offentliggøres på AIUs hjemmeside senest 5 dage før repræsentantskabsmødet.

Der var enighed om, at § 13 skal forstås sådan, at kassereren kan disponere beløb over kr. 10.000, når bestyrelsen forin
den har godkendt beløbet.

Forslaget til nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.



Side2af2

8. Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt til bestyrelsen for 2 år:

• Kasserer
o Søren Toft (Lillerød Badminton)

• Bestyrelsesmedlemmer
o Else M. Vad (Lynge-Uggeløse Ii
o Klaus Henriksen (Sigma Svøm Allerød)
o Flemming Bærentzen (Allerød Fodboldklub)

Bestyrelsen består herudover af følgende, som ikke var på valg:
• Formand

o Dorte Paludan (Stutsborg Rideklub)
• Bestyrelsesmedlemmer

o Helge Christensen (Lillerød Idrætsforening)
o Poul Møller Hansen (Blovstrød Idrætsforening)
o Morten Fritz Rasmussen (Allerød Tennisklub)
o Peter Gade Jensen (ALBA Basket)

Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og næstformand.

Som revisor blev valgt: Helle Petersen.
Som revisorsuppleant blev valgt: Ivan Skov

9. Forelæggelse af arbejdsprogram for det kommende år, herunder prioriteringsliste
Dorte fremlagde dette punkt. Der er ikke udarbejdet et egentligt arbejdsprogram, men vi vil bl.a. arbejde med frlgende
emner:

• Kommunevalg og -budget
• Samarbejdsaftale med kommunen
• Kommunikation med medlemsforeninger

Prioriteringsliste
Bestyrelsen har gennem et stykke tid arbejdet på at ra indarbejdet andre forhold, end anlæg, i prioriteringslisten. Det var
tydeligt efter vores deltagelse i KTU-møde 8. maj, at dette skal have høj prioritet.

Bestyrelsen havde inden repræsentantskabsmødet lagt et forslag til ny prioriteringsliste på hjemmesiden. Forslaget er
endnu ikke færdig-bearbejdet, og bestyrelsen bad om mandat til at færdiggøre og sende listen til politikerne før sommer
ferien.

Der var opbakning til, at der fortsættes med 2 lister for hhv, anlæg og service/drift. Det blev drøftet, hvordan listeme skal
ses i sammenhæng med Brugerrådenes ønsker og indmeldinger. Der var enighed om, at det er vigtigt at koordinere med
Brugerrådene, når der er tale om f.eks. større anlægsinvesteringer.

Forsamlingen gav bestyrelsen det ønskede mandat til at arbejde videre med 2 lister. Listeme sendes til medlemsforenin
ger til kommentering.

10. Eventuelt
LIF nedlægges om et år - de enkelte klubber under LIF skal herefter selv melde sig ind i AIU.

Dorte takkede Ivan, som stopper i bestyrelsen, for indsatsen i AIU.
Ivan takkede for samarbejdet og for indstillingen til kommunens lederpris.

Dorte takkede Inge for indsatsten og takkede alle for gode input og en god aften.

26.05.20 17 Else M. Vad, referent :


