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Blovstrød, den 5. november 2015

Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
torsdag den 20. august 2015
i Lyngehallerne
Tilstede: Poul Møller Hansen, Johnny Lehmann, Mette Koch Sonnenborg, Else Vad, Dorte
Paludan, Anders Hebo, og Søren Toft.
Drifts- og Idrætsinspektør Kai Raun deltog under behandling af punkterne 1 - 4.
Der var afbud fra: Ivan Skov, Claus G. Christensen og Helge Christensen.
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Unglederkurset blev tilføjet som pkt. 6.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 16. juni 2015
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
3.

Meddelelser.
-formanden
Allerød på X og tværs – der er kommet et meget omfattende program for ugen. Det blev runddelt.
Der er mange aktiviteter.
Ny formand for Allerød Tennis Morten Fritz Rasmussen har afløst Peter Borresen.
Allerød Stavgangsforening er flyttet til Centerhallen.
Problemer med låsebrikker i Blovstrødhallen, det er blevet løst
Problemer med rengøring i Blovstrødhallen, det er også blevet løst
Allerød Erhvervsklub, der holdes stiftende generalforsamling, så det bliver til Team Allerød, med
deltagelse fra erhvervslivet, foreninger og kommune.
Der var spørgsmål om lysløjpen, ingen vidste noget.

-andre
Maling af klubhuset: Skovvang Stadions klubhus er blevet malet.
Der arbejdes på at løse problemet med P-pladser ved Lillerød Hallen, de mangles meget.
Søren Toft, formand for Lillerød Badmintonklub har inviteret politikere til besøg på p-pladsen ved
stævnedag i weekenden 22. og 23. august
Kai Raun oplyser at drænene på Blovstrød fodboldbaner er rensede og banerne er i brug.
Omkring lokalekomprimering de 8 bygninger som indgår i lokalekomprimeringen vil blive optaget
enkeltvis til behandling. Inden de behandles politisk vil brugerne af bygningerne blive inddraget, jf.
beslutning i Økonomiudvalget d. 19. maj 2015.
Der kigges også på nyt bookingsystem, der skal inddrages foreninger i tests for at finde det mest
egnede.

4. Nye principper aktivitetstilskud
Historik: Fritidsnævnet har rejst sagen, da et medlem har bedt om at man så på principperne for tildeling
af tilskud i Allerød ordningen.

Kai gennemgik kort Allerød ordningens historie, ordningen har i sin nuværende form eksisteret siden
starten af 90'erne.
Det er et tilskud for alle medlemmer for børn og unge under 25 år, hensigten er at støtte børn og unge i
at dyrke en eller flere aktiviteter i deres fritid. Tilskuddet gives i dag udelukkende pr. medlem og ikke
ud fra evt. aktivitetsniveau, der er ganske få ting som der ikke ydes tilskud til. I 2015 er tilskuddet på
max. 350 kr. pr. medlem pr. år afhængig af klubbens kontingent.
Fritidsnævnet er begyndt at se på om aktivitetsniveau og andre omkostningsudgifter skal inddrages i
principperne for tildeling af tilskud.
Den generelle holdning i AUI var at bibeholde det kendte, da det er enkelt, nemt at administrer og let
gennemskuelig. Mette fra Allerød Sigma Swim er ikke enig, men vil gerne have tid til at diskutere dette
med baglandet, så vi beder Fritidsnævnet om ekstra svar tid, da det ikke haster og tager det op igen på
vores næste møde.
Poul sikrer vi har de nyeste oplæg.
5. Kommissorium for brugerråd på Allerød Kommunes idrætsanlæg
AIU skal svare som høringsberettigede i den sag.
Else havde læst den meget grundig og havde en masse uklarheder, som hun sender til Poul, så de kan
indgå i høringssvaret.
Generelt var der enighed om to ting:
At alle brugergrupper bør være repræsenteret i brugerrådet og at de enkle foreninger burde kunne skifte
repræsentant undervejs i valgperioden.
At valgreglerne bør være mere klare og entydige.
At det bør fremgå klart hvad der menes på det økonomiske område og hvad arbejdsopgaver er.
Det burde også beskrives hvordan kommunen behandler Brugerrådenes ønsker og indstillinger. Så de
bliver taget seriøst og der indgås en reel dialog både af forvaltning og KIU.
Poul laver udkast til svar.
Nyt pkt. 6 Unglederkurset
Der er 12 tilmeldte og det gennemføres. Den 9. september kl. 17.30 holdes foraften i Lillerødhallen med
lidt mad til de unge.
Kørslen til Møn står Mette, Dorte, Peter (DGI) og muligvis Søren for.
Der bliver sendt brev ud til alle deltagere snarest. Mette og Søren vil blive orienteret om tidspunkt for
afrejse og hjemkomst.
7. Det fremtidige arbejde i AIU, jvf. vores drøftelse på vores seneste møde.
Udsat p.g.a. tiden
8. Eventuelt.
Næste møde d. 20. oktober 2015 kl. 18 i Blovstrødhallen.

