Allerød Idræts Union
Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/-foreninger i Allerød Kommune
Besøg vores hjemmeside http://www.alleroedidraetsunion.dk/
Byagervej 17B – 3450 Allerød - Tlf. 48 17 66 71 - Mobil 30 17 88 64 - E.mail: poul@blovstroed.dk

Blovstrød, den 16. juni 2015
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 16. juni 2015
i Lyngehallerne
Tilstede: Poul Møller Hansen, Helge Christensen, Johnny Lehmann, Mette Koch Sonnenborg, Else Vad, Dorte Paludan,
Anders Hebo og Ivan Skov
Der var afbud fra: Søren Toft og Claus G. Christensen.
Indledende havde vi en meget løs snak om ændrede tilskudsprincipper, som er til debat i fritidsnævnet. Det er vigtigt at det
ikke bliver en politisk spareøvelse.
Det bliver taget op i fritidsnævnet på deres næste møde d. 24. august.
Poul rundsender det materiale som fritidsnævnet får inden mødet og vi har aftalt møde 20. august, så vi kan nå at lave en
udtalelse.
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Godkendt
2.

Godkendelse af referat af seneste møder:
-Bestyrelsesmødet den 29. april 2015
-Repræsentantskabsmødet den 27. maj 2015
Godkendt

3.

Meddelelser.
-formanden
Blovstrødhallen nye tilbygning kunne ikke klare regnvejr, så det blev oversvømmet.
I Allerød Idrætspark falder fliserne ned i omklædningsrummet.
Integrationsmøde på Allerød Rådhus den 22. juni 2015 kl. 19.00.
Hvordan lykkes vi bedst med at integrere flygtningene i Allerød Kommune?
Hvad kan du, din virksomhed eller din forening gøre? Hvad gør kommunen?
Og hvad laver de ca. 120 voksne flygtninge, der nu bor i kommunen?
Debat i Allerød Nyt om aftalen mellem Sigma Swim Allerød og Allerød Kommune omkring
driften af svømmehallerne. Mette udarbejder naturligvis et svar og inddrager forvaltningen.
DGI stævnet i Lynge blev desværre aflyst.
Dorte tager i morgen et møde med DGI om jump4fun og unglederkurset.
Budget tilpasses og der mangler tilmeldinger. Ellers der det ved at være på plads.
DGI vil meget gerne i gang med jump4fun i Allerød Kommune, et projekt for overvægtige og svage børn og unge. Har I
noget at byde ind med så sig til.

4.

Punkter fra repræsentantskabsmødet
Hvad vil man med idrætten i Allerød Kommune:
-Pejlemærker
-Idrætskonsulent
-Visionsprojekt
-Idrætspolitik – revision
-Anlægsbestyrelsernes arbejdsopgaver og kompetencer
-AIUs synlighed overfor medlemsforeningerne.
Helt overordnet blev vi enige om følgende punkter som mål for 2015/2016
Etablere og udbygge et godt samarbejde med KIU

Påvirke processen med at udarbejde en idrætspolitik, der er velfungerende.
Arbejde for ansættelsen af en idrætskonsulent
Arbejde for at hal- og anlægsbestyrelserne bliver brugt og deres kompetencer fastlagt
Arbejde for at være mere synlige overfor medlemsforeningerne og komme i bedre dialog.
Vi efterspørge hos KIU hvordan det går med udarbejdelse af den nye Idrætspolitik og tilbyder vores hjælp, så vi i
kommunen får en effektiv og velfungerende idrætspolitik, som der kan arbejdes aktivt med. Men vi mangler en udmelding
og nogle visioner også af de billige af slagsen fra KIUs politikere.
Vi vil også gerne i dialog med KIU om en evt. kommende idrætskonsulent og dennes funktioner også set i relation til
idrætspolitikken.
Vi skriver til KIU og hører til hvordan det går og forklarer lidt om vores intentioner og at vi ønsker et godt samarbejde om de
to punkter. Vi skal også se på hvordan de 5 punkter fra Idan undersøgelsen kan passe ind i den nye idrætspolitik.
Vi vil arbejde for at hal og anlægsbestyrelserne ikke bliver glemt og at deres arbejde tages mere seriøst.
Der er fra forvaltningens side ved at blive udarbejdet en kompetenceplan. Det er vigtigt at de får fastlagt deres
arbejdsopgaver og også i forhold til økonomi. Hvilke opgaver de har overtaget som følge af nedskæringer i Allerød service.
Vi vil prøve at invitere underafdelinger og andre medlemsforeninger til dialog møder, så vi kan få mere viden om hvad der
sker rundt om i idrætslivet, er der ting vi skal være opmærksomme på, fælles ting vi kan prøve at hjælpe med at løse. Vi kan
også tilbyde hjælp med at løse problemer og skabe kontakt på tværs. Vi vil gerne arbejde på at gøre vores prioriteringsliste
og visioner kendte i klubberne.
Mere direkte kommunikation kunne være en af vejene.
Else og Anders laver et oplæg til invitation.
Fritidsnævnet arbejder med:
Aktivitets- og lokaletilskud
Ændrede principper for fordeling af aktivitetstilskud
Kulturuge
Ungdomsskolen
5. Eventuelt.
Næste møde torsdag d. 20. august kl. 18 i Lynge Hallen

