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Blovstrød, 1. maj 2014
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 1. april 2014 i Lyngehallerne
.
I mødet deltog: Mette Koch Sonnenborg, Helge Christensen, Johnny Lehmann, Ivan Skov,
Else Vad, Poul Møller Hansen.
Drift- og idrætsinspektør Kai Raun deltog i behandling af punkterne 3 - 5 på dagsordenen.
Der var afbud fra: Lennart Klamer, Claus G. Christensen, Anders Hebo og Dorte Paludan
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Der var ingen bemærkninger/tilføjelser til den udsendte dagsorden.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Der var ingen bemærkninger til referatet af mødet den 26. februar 2014.
3. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører.
-Vi har fået et godt og interessant forslag fra DGI Nordsjælland.
Der var stemning for at vælge muligheden for afholdelse af kurset på Møn.
Der søges om tilskud fra ”Tilskud til frivillige”, med en pulje på 100.000 kr. til uddannelse af
frivillige.
Programmet for arrangementet/kurset tilpasses sammen med Peter Bennet, DGI Nordsjælland, vi
ønsker at få et justeret forslag til mødet i AIUs bestyrelse den 5. maj 2013.
Punktet ”lav en event i din forening” ønsker vi ændret til at den unge kan medvirke ved til at
udvikle nye eller eksisterende events/arrangementer, men at dette skal ske sammen med en erfaren
projektleder eller med støtte fra en erfaren mentor.
Det skal aftales med deltagernes forening, hvad der skal arbejdes med.
Hvad skal der til for at gøre dette ”ungekursus” til en årligt tilbagevendende begivenhed?
4.

Meddelelser
-Ansøgningsskema Allerødordningen
Der er et ønske om en forenkling ansøgningsskemaet til Allerødordningen, og vi vil gerne have
en beskrivelse af problemerne og forslag til forenklinger.
-Skolereform
Skolereformen i sin fulde udstrækning bliver ikke gennemført i skoleåret 2014/2015, og
situationen i dette skoleår vil være meget lig indeværende år.
Jesper Holdflod Pallesen og Anne Thygesen, mener derfor at der for nuværende ikke er grund
til at vi deltager i et møde med skolelederne, som vi fra AIU havde foreslået.
Der er et behov for at få oplyst om der er ændringer i skolernes brug af de lokaler som
idrætsforeningerne bruger om eftermiddagen.
Kai Raun spørger skoler om deres planer for brug af de lokaler, der bruges af
idrætsforeningerne.

Det er vigtigt at skolerne bliver opmærksom på de kompetencer, der findes i
idrætsforeningerne, og hvor disse kan anvendes i skolerne.
-Ungdomsfondens prisoverrækkelse
Lederprisen gik til:
Kersti Jacobsen, Blovstrød Løverne
Minilederpriserne gik til:
Jesper Schulz-Pedersen, Allerød Skakklub
Thor Herdal, Allerød Fodboldklub.
Mette Friis holdt festtalen, og gav et meget levende indtryk af hvordan det er at være forældre
til en eliteidrætsudøver.
Der modtages gerne forslag til at udvikle på dette arrangement.
Regelsætte for præmieringen er følgende:
Dansk mesterskab
Østdansk-/Sjællandsmesterskab
Landsmesterskab
Medaljevindere ved internationale mesterskaber.
Spisningen er meget sent for de unge deltagere, det kan overvejes, lægge spisningen først på
aftenen.
Visioner:
DIF og DGI vil have flere til at dyrke idræt og visionen er udtryk med tallene 25 – 50 – 75, og
tallene står for at der i 2025 skal 50 % af danskerne være medlem af en forening og 75 % af
danskerne skal dyrke regelmæssig idræt.
I Allerød Kommune er vi som en af 6 kommuner i Danmark allerede er i mål med at 50% er
medlem af en idrætsforening, ja vi er faktisk på en 3. plads når det gælder medlemsskaber af
idrætsforeninger og mon ikke vi også er tæt ved de 75%, som dyrker regelmæssig idræt.
Dette leder videre til DIFs kommuneundersøgelse, som Lennart Klamer gav en gennemgang af
på vores seneste møde, hvor der er nogle interessante informationer, vi kan bruge til at gøre
tingene bedre, og dermed styrke grundlaget for udvikling af idrætten i Allerød Kommune.
Lennart har lovet at arbejde videre med rapporten.
-Fritidsnævnet
Det nyvalgte fritidsnævn holder det første møde på torsdag den 4. april 2014, og idrætten er
repræsenteret Lone Olzyck og Poul Møller Hansen, handicapidrætten ved Peter Bendt og
Jørgen Winter Jepsen repræsentere de ikke foreningsaktive.
-Spørgeundersøgelse om borgernes ønsker vedr. idræt.
Økonomiudvalget har på efter indstilling fra Kultur- og idrætsudvalget besluttet at igangsætte
en ”analyse af koordineret sambrug, driftsforhold og bygningsoptimering på idrætsområdet”,
det er Idrættens Analyse Institut, der står for undersøgelsen.
Der er nedsat en følgegruppe, som har afholdt det første møde 18. marts 2014, næste møde

afholdes 17. juni 2014, hvor de overordnede resultatet på baggrund af analysearbejdet vil blive
fremlagt med henblik på at få feedback fra følgegruppen.
5.

Projekter/opfølgninger:
-BIF-fodbold til Blovstrødhallen/udvidelse af Blovstrødhallen
Bevillingen til udbygningen af Blovstrødhallen er frigivet, og den udbyggede hal forventes klar
til ibrugtagning januar 2015.
-Blovstrød Svømmehal
Blovstrød Svømmehal er åben igen.
Der er meget lidt plads langs bænkene, og ved svømmestævner er det vanskeligt for officiels at
gå langs bassinkanten.
Der skal laves lyddæmpning i skulperenden.
Svømmerne er glade for Blovstrød Svømmehal.
Der er endnu ikke udstedt certifikat på at bassinet er målfast.
-Bygnings- og anlægsvedligeholdelse, hvad er planerne for 2014?
Renoveringen af kunstløbebanen på Skovvang Stadion vil blive udført i løbet af sommeren
2015.
Der er et ønske om at skifte farven på løbebanen til blå, men det vil koste ca. 50% ekstra
udgiften øges fra 1 mio. til 1,6 mio. kr.
Kunstgræsfodboldbanen på Allerød Idrætspark er ved at blive renoveret, indenfor den
gældende garanti.
Banens tæppe skal skiftes indenfor kortere årrække, og det vil være en udgift på 1,5 – 1,7 mio.
kr. og der ønskes et tæppe lig det der er på banen i Blovstrød.
-Løbesti med lys?
Lysløbestien, som vi har arbejdet med at få etableret i skovene, flere placeringer har været i
spil, senest i skoven omkring Ejners Sti og Nymøllevej, men en placering i skoven vil ikke
være mulig, og forslaget er nu, at lysløbestien placeres ved/på Enghavevej -> Enghaven -> og
af en ny sti -> langs bebyggelsen til Frederiksborgvej.
På mødet i Kultur-og Idrætsudvalget den 31. marts 2014 var beslutningen følgende:
”At lysløjpen ikke placeres ved Hestestien, og at punktet genoptages med alternativ placering”.
Spørgsmålet er om vi skal være afventende eller vi skal forsøge at skubbe til processen?
-Andre projekter?
DGI Nordsjælland afholder sammen LUI sommerstævne i weekenden 20. – 22. juni 2014, og
der ønskes etableret en multibeachbane med sand, hvordan med udgifterne hertil.
-Kløverstier
Allerød Kommune arbejder på, i samarbejde med Friluftsrådet, at etablere Kløverstier i
Lillerød og Lynge. Kløverstier er et koncept for afmærkede, opmålte stiruter i byer og bynære
områder.

6.

AIUs repræsentantskabsmøde
AIUs repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag den 20. maj 2014 i klubhuset på Skovvang
Stadion kl. 19.00 mødet indledes med bestyrelsesmøde kl. 18.00. Repræsentantskabsmødet er
senere flyttet til den 27. maj 2014 samme tid og sted.
-Annoncering i Allerød Nyt
-Invitationer: AIUs medlemsforeninger

Byrådet
Fritidsnævnet
DGI Nordsjælland
DIF
IRH
-Dirigent

Poul Tyron?

Der var enighed om at skolereformen og idrættens rolle/involvering heri skal være et tema på
AIUs Repræsentantskabsmøde.
Lene Wiehe, DGI Nordsjælland kommer og giver et indlæg omkring skolereformen, det vil
blive forsøgt at få en repræsentant fra Allerød Kommune til at give et indlæg om
skolereformens implementering i kommunens skoler.
7.

AIUs prioriteringsliste – opdatering
Prioriteringslisten blev gennemgået – den reviderede prioriteringsliste sendes vedhæftet.

8.

AIUs hjemmeside.
Ingen bemærkninger

9.

AIUs økonomi.
Der er ingen ændring i AIUs økonmi.

10. Eventuelt.
Kursus:
Førstehjælp/hjertestarter
Bestyrelsesmedlemmers pligter og rettigheder
Næste møde i AIUs bestyrelse afholdes torsdag den 8. maj 2014 kl. 18.00 i Blovstrød
Svømmehal.

