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Blovstrød, den 31. oktober 2015
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 20. oktober 2015
i Sportscafeen, Blovstrødhallen.
Tilstede: Mette Koch Sonnenborg, Else Vad, Dorte Paludan, Anders Hebo, Johnny Lehmann, Poul Møller
Hansen, Helge Christensen, Ivan Skov fra kl. 19 og Søren Toft.
Drifts- og Idrætsinspektør Kai Raun deltog under behandling af punkterne 1 - 5.
Claus G. Christensen var fraværende uden afbud.
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 20. august 2015
Referatet blev endeligt godkendt
3.

Meddelelser.
-formanden:
Allerød på X og tværs – blev afviklet i uge 35 begyndende med Lynge Byfest og – Kræmmermarked og
afsluttende med Aktiv Fritid med mange aktiviteter og tilbud fordelt over hele Allerød Kommune. Det vil
blive gentaget i 2016.
Idrætsrådet Region Hovedstaden står for 2 kurser i Blovstrødhallen
Onsdag den11. november 2015 19.00 – 22.00 Idrætspsykologi – ja tak.
Torsdag den 26. november 2015 19.00 – 22.00 Idrætsskader – nej tak.
Idrætsrådet Region Hovedstadens idrætskonference afholdes fredag den 20. og lørdag den 21. november
2015 på Kollekolle.
Idrætsklinikkerne lukker ved udgangen af 2015.
Blovstrød Stadion er overtaget af Blackfoot Spejderne, Bloustrød.
Andre:
Nyt Bookingsystem: kravene bliver færdiggjort og der er to udbydere i spil.

Vedr. Flygtningeboliger ved idrætsanlæggene i Blovstrød og Lynge, de to brugerråd ved anlæggene er endnu ikke
blevet hørt eller orienteret. Når f. eks. P-plads inddrages forringes mulighederne for større arrangementer i
hallerne.
Det er alt for dårligt, at brugeråd og klubberne skal orienteres via Allerød Nyt. Reglerne omkring høring bliver
ikke fulgt og Brugerrådene har svært ved at se deres berettigelse.

4. Budgetforliget
-Indhold og betydning for idrætten
Allerødordningen er i løbet af de seneste år beskåret med godt 42%, og det virker som om udmeldingen fra
Kommunen er, at idrætten ikke er vigtig. Det gør det ikke nemmere at fastholde og hverve nye frivillige i
foreningerne. Vi føler os fuldstændig til grin, når vi gang på gang udarbejder høringssvar, der alligevel aldrig
tages hensyn til. Det giver grobund for en frygt for, hvad fremtiden bringer, og for idrættens fremtid i kommunen.
Vi vil gerne drøfte processen med KIU, budgettet er jo vedtaget.
Allerød Service nedlægges, der vides ikke så meget mere, men opgaverne skal jo løses.
Forvaltningen skal fremlægge forslag for økonomiudvalget i januar.

Der skal findes en million i besparelse, og det vil gå udover bl.a. personalet. Så er der sparet i alt 4,7 mill.kr. på
Allerød Service.
AIU mener ikke der kan spares mere, vi oplever allerede, at der ikke er ressourcer nok og at medarbejderne
knokler hele tiden.
Det skal ikke forventes at de frivillige kan overkomme at løse flere praktiske opgaver.
-Det folkeoplysende område: Hvor lægges hele det folkeoplysende område henne i fremtiden, nu ligger det under
Allerød Service og der er i forvejen har for få ressourcer til at varetage opgaverne på folkeoplysningsområdet på
en højt kvalificeret måde, og der vil i mange tilfælde blive tale om "brandslukning".
Der er forskel på bygninger og indhold i foreningerne.

5. Fritidspolitik
Orientering og status fra Dorte og Mette: der vil blive afholdt 4 teammøder i forbindelse med revisionen, der tager
udgangspunkt i den nuværende fritidspolitik. Frivillighed bliver det gennemgående tema. Hvordan får vi det
bedste muligheder ud af de rammer, der nu engang er?
Vi mangler politiske visioner og engagement fra politikerne. Hvordan forpligtiger de sig i forhold til det frivillige
arbejde der endnu engang udføres.
- Hvad er væsentligt for idrætten at få med?
Gode rammer og muligheder for de frivillige og engagement fra Kommunen.
6. Fritidskonsulent
Hvad kan vi gøre for at få politikerne til at se værdien ved ansættelse af en fritidskonsulent?
Dette punkt blev udsat til det kommende møde.
7. Dialog med KIU.
Se punkt 4. Else, Mette og Helge deltager. Der udarbejdes et kort skriftligt oplæg. Else er primus motor på dette i
mødet den 2. november 2015
8. Unglederuddannelsen
Hvordan gik det? De unge var gennemgående glade og tilfredse, pga. sidste øjebliks udskiftning af underviser var
der en del ting der haltede på Møn og kurset blev kortet af, der har ingen opfølgning været og ikke meget støtte til
de unge. Der manglede nogle ting i forhold til at lave et arrangement.
Betaling til DGI Nordsjælland. Dorte laver udkast til brev omkring en dekort på regningen og Poul og Dorte tager
et møde med DGI. Anders opkræver hos klubberne og Dorte rykker Kai Raun for udbetaling af kommunens
tilskud til kurset. Helge ser på udbetaling fra LIF Fonden.
9. Team Allerød: Vi modtog en orientering om Team Allerød og dets formål. Ivan m.fl. gennemgik historikken.
Vi skal være opmærksomme på at der på sigt ikke kanaliseres penge fra Allerødordningen til Team Allerød.
10. Nye principper for udbetaling af aktivitetstilskud.
Alle bakker p. t op om den nuværende ordning. Sigma mener stadig ikke, at den nuværende fordelingsnøgle er
den mest fair måde at fordele pengene på, men der er andre og væsentligere kampe, der skal kæmpes nu, så Sigma
bakker også op om den nuværende ordning indtil videre. Allerødordningens tilskud er 300 kr. pr. medlem.
11. AIUs arbejdsform punktet blev endnu engang udskudt, vi bedes tænke på hvordan tingene kan gøres
anderledes til næste gang, hvor det skal være et tidligt punkt.
Skal der nedsættes et forretningsudvalg f.eks.?
-Agerer vi hurtigt nok?
-Er vores holdninger til aktuelle emner klare nok?
-Hvordan får mest muligt ud af vores møder?

-Skal vi vælge en række indsatsområder for det kommende år?
12. Eventuelt.
Lokale- og Anlægsfonden giver gerne rådgivning i forbindelse med ny- og ombygning af
Idrætsanlæg, hvorfor benytter Allerød Kommune sig ikke af denne ekspertise?
Johnny inddrager dette i et skriv om bygningskomprimering.
Mette fortalte endnu at afsnit i føljetonen om deres dryland, hvor det nuværende lejemål -der åbenbart - skal laves
om til boliger.
Det er svært at være svømmeklub i Allerød.
Poul arbejder videre med ændringer i ungdomsfonden prisuddeling i samarbejde med dens bestyrelse.
Næste møde bliver d. 8.12. 2015 i Lillerød Hallerne fra 18 til 21.
Der skal fastlægges en dato til repræsentantskabsmødet. Poul stopper sandsynligvis som formand.

