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Blovstrød, den 29. januar 2015

Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
torsdag den 29. januar 2015
i Lyngehallerne.
Tilstede: Poul Møller Hansen, Helge Christensen, Johnny Lehmann, Mette Koch
Sonnenborg, Ivan Skov, Else Vad, Anders Hebo, Dorte Paludan og til pkt. 1-6 Kai Raun.
Der var afbud fra: Claus Christensen og Søren Toft.
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Dagsorden blev godkendt med en bemærkning om vi skulle snakke om den åbne skole.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Referatet blev endelig godkendt
3. Meddelelser.
På mødet i Fritidsnævnet mandag aften var der en lang drøftelse omkring samarbejde/samvirke mellem
Lynge Byfest/Kræmmermarked og Aktiv Fritid, hvor der arbejdes på at få arrangeret en række
virksomhedsbesøg/kulturelle aktiviteter.
I Fritidsnævnets arbejdsprogram vil også indgå, at det skal være lettere at være frivillig i foreningslivet,
og det vil være en stor hjælp i dette arbejde, at vi får meldinger fra jer og jeres foreninger om
ting/opgaver der er overflødige eller kan gøres enklere.
Danmarks Idrætsforbund har meddelt, at de ophører med ”Du gør en forskel” prisen.
Idrætsrådet Hovedstaden har programsat 2 kursus i Allerød:
Torsdag den19. marts 2015 - Bestyrelsens ansvar, de formelle regler, forsikringer mm. 3 timer.
Lørdag den 28. marts 2015 – Førstehjælp – 6 timer.
Begge kursus afholdes i Blovstrødhallen.
Den 27. januar 2015 blev der fra Blovstrød Idrætsforening sendt et høringssvar vedr. udbygning af
Blovstrød, der påpeger, det er vigtigt for foreningen, at der etableret en sikker overgang over
Kongevejen for børn, der skal til og fra idræt i og ved Blovstrødhallen, samt at der i planlægningen
reserveres arealer til udbygning af idrætsanlægget til de flere idrætsudøvere, der vil være en følge af
udbygningen af Blovstrød.
Poul gjorde opmærksom på en artikel i Frederiksborgs Amtsavis d. d. om Fitdeal.
Mette orienterede om at Sigma have lejet lokaler Blovstrødcentret til styrketræning for elitesvømmerne.
Det koster ca. 100.000 kr. om året for 100 kvadratmeter plus 80 i kælderen.
4. Allerød Kommune:
-Projekter
-Blovstrødhallen: Tilbygningen er færdig og mangler kun de sidste tilretninger.
-Allerød Idrætspark: Der skal for de udendørs sejl findes en løsning så de ikke skades i kraftigt
stormvejr. Ellers er alt ved at være på plads, udsugning i køkkenet er lavet og akustikken i
omklædningsrummene forbedret, desværre er der fortsat mange støjgener på første sal.
-Foreningshuset er klar til brug. Indvielsen finder sted den 22. februar.

-Lysløjpen, borgmester Jørgen Johansen, har haft møde med repræsentanter fra Høvelte Kaserne
fredag den 23.januar 2015. Desværre er der ikke lyse udsigter for etablering af lysløjpe på kasernes
område.
-Fritz Hansen kantinen: Der er ikke blevet snakket med alle brugere. AIU har kun peget på mulige
løsninger for Allerød Stavgang. Vi ønsker at alle får de bedst mulige forhold til at udfolde deres
fritidsaktiviteter.
Poul skriver til John Jensen og beder om at alle brugergrupper huskes når der skal ske ændringer i
de fysiske forhold. Det fremmer samarbejdet.
-Status Skydebaner der arbejdes videre i Lynge med at få lavet et konkret budget over hvad
istandsættelse vil koste. I uge 8 holdes der møde om Blovstrød skydebane.
-Renovering af Skovvang Stadion – tekst fra konstitueringsaftalen. Der sker vist ikke noget
foreløbig.
-Allerød Service.
-Servicekatalog, der er ikke kommet mange svar tilbage, men det er dejligt at få opgaverne
beskrevet konkret. Lidt underligt at finde opgaver om idrætten og fritidsloven i et katalog over
serviceopgaver. Vi håber meget på en idrætskonsulent snarest. Det behandles på KIU møder
sammen med de øvrige prioriterings områder. Det er bl.a. meningen at anlægsbestyrelserne skal
have mere kompetence.
5. Projekt tennishal bilag sendes vedhæftet.
Vi drøftede projektet og har ingen indvendinger. Håber økonomien holder. Det vil tage plads i den
kommunale anlægsramme.
Det kunne være en god ide at inddrage Lokale- og Anlægsfonden. Vi vil også gerne vide hvordan
projektet i givet fald vil påvirke bygningskomprimeringen på 10% for idrætsområdet.
6. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører.
Der arbejdes på at afholde et nyt kursus i weekenden 12. og 13. september 2015.
Der skal udarbejdes budget og Peter skal vide at flyvers og billeder skal være klar til mandag den 2.
marts.
Klubberne får egen betaling på 1000 kr. pr. deltager og kommunen giver 2000 kr. pr. deltager dog max.
30.000 kr. Husk at søge bl.a LIF fonden. Det gør Dorte.
7. Dialogmøde med Kultur- og Idrætsudvalget
Poul rykker John Jensen for en mødedato og foreslår d. 11. marts i Blovstrødhallen.
8. Allerød Ungdomsfond prisoverrækkelse den 2. marts 2015.
Dorte sender mail til Ulla Hede og orienterer om AIUs ungdomslederpris. Dorte må bruge op til 5.000
kr. på denne. Dorte orientere de unge om at flere af deres forslag til ændringer af arrangementet først
træder i kraft næste år.
Vi fandt en modtager til Handelsbankens og AIUs årspris, som i år bliver Anders Hebo.
9. Fordeling af arbejdsopgaver i AIUs bestyrelse.
Vi drøftede den måde vi arbejder på, der til tider mest af alt ligner sagsbehandling. Det er ikke
meningen og vi skal blive bedre til at behandle de overordnede emmer. Vi skal også huske at nedsætte
arbejdsgrupper, så der sker noget og at vi ikke bare gentager os selv på hvert bestyrelsesmøde.
Vi nedsatte følger arbejdsgrupper i dag.
Unglederkurset: Johnny og Dorte med Poul på sidelinen.
Mette og Ivan ser på Fitdeal i Helsingør Kommune, omtalt i Frederikborg Amts Avis d.d.

Dorte og Poul se på de ting der sker i Gribskov Kommune.
Prisuddelingen: Johnny, Poul og evt. Dorte
10. Den åbne skole
På det forelæggende grundlag har vi fra AIU ikke mulighed for komme med oplæg til samarbejde med
skolerne. Der er brug for et mere konkret oplæg bl. a., hvordan man fra skolerne ønsker samarbejdet
organiseret.
Udfra det vi ved for nuværende er, at samarbejdet mellem skolerne og idrætten skal ske lokalt.
Poul sender svar til Jesper Holdflod Pallesen med henvisning til hvordan man gør i andre kommuner.
11. Eventuelt.
Evt. 11. marts med KIU i Blovstrød Hallen
Næste bestyrelsesmøde i AIU aftaltes til den 29. april på Stutsborg Rideskole.
AIUs repræsentantskabsmøde aftaltes til tirsdag d. 19. maj Sted?

