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Blovstrød, den 1. februar 2016
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
torsdag den 21. januar 2016
i Lyngehallerne
Tilstede: Anders Hebo, Poul Møller Hansen, Helge Christensen og Ivan Skov
Der var afbud fra: Mette Koch Sonnenborg, Else Vad, Dorte Paludan, Søren Toft og Johnny
Lehmann
Claus G. Christensen var fraværende uden afbud.

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Der var ingen bemærkninger til det udsendte referat.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 08. december 2015
Der var ingen bemærkninger til referatet af mødet den 8. december 2015.
3.

Meddelelser.
-formanden
I går var der et-års gennemgang af udvidelsen af Blovstrødhallen, vi er meget spændte på resultatet.
På mødet i Fritidsnævnet den 13. januar 2016 var man enige om at Allerødordningens aktivitetstilskud
følger de hidtidige retnings linjer indtil den reviderede fritidspolitik er godkendt af Allerød Byråd,
herefter kan Allerødordningens aktivitetstilskud tilrettes så de understøtter fritidspolitikkens
målsætning.
Fra puljen til udsatte børn og unge blev der i 2015 udbetalt 16.000 kr., det er denne pulje man også vil
trække på til flygtninges deltagelse i idræt.
Udviklingspuljen får i 2016 som tema at understøtte Allerød Kommunes fritidspolitik.
Allerød Ungdomsfonds prisoverrækkelse den 15. marts 2016 kl. 18.00 i Blovstrødhallen.
Har vi emner til:
Team Allerød og AIUs årspris, skal benytte lejligheden til få en ny vandrepokal, eller ?
Lederprisen
Minilederprisen
Alle foreninger bedes tage deres faner med, som stilles i faneholdere.
Der bliver ingen faneindmarch.
Den 20. januar 2016 Team Allerød afholder inspirationsaften på Allerød Rådhus. Hvor formand for
Team Allerød, borgmester Jørgen Johansen præsenterede netværket og hvad virksomhederne kan få ud
af at være medlem.
Der var indlæg fra eliteidrætsudøvere samt fra Hørsholms borgmester Morten Slotved, der vil fortælle
om den branding af Hørsholm som Team Hørsholm har bidraget til.

Allerød på X og Tværs initiativgruppen afholdt det første møde omkring arrangementet 2016 i aftes.
Allerød på X og Tværs 2016 afholdes i dagene 20. til 28. august (uge 34) og et spørgsmål er om
idrætsforeningerne har noget at byde ind med. Sidste år afholdt LUI ”go-nat sport”, kan det gentages, og
er der andre idrætsforeninger, der kan lave et arrangement i løbet af ugen?
I morgen torsdag indvies de renoverede skydebaner i en kælder under Blovstrød Skole, der benyttes af
Blovstrød Skytteforening og Blovstrød Pistolskytteforening.
4. Unglederkurset 2015, og hvad gør vi i 2016?
Unglederkurset 2015 er afsluttet med opfølgningsmøde den 13. januar 2016.
Forløbet af dette kursus var ikke helt som vi havde forventet herunder, at der på kurset kom en anden
instruktør, der ikke gennemførte det fulde program bl. a. manglede temaet omkring økonomistyring af
en event.
Vi har af DGI Nordsjælland fået en dekort på 2.500 kr.
Hvad gør vi fremadrettet?
Den kommunale Frivillighedspulje, der har støttet dette tiltag er bortfaldet med budgetforliget for 2016.
5. Omorganisering af opgaver, der hidtil er løst af Allerød Service.
Besparelseskravet på 1 mio. opnås for den 0,5 mio. vedkommende ved reduktion af
vedligeholdelseskontoen.
I referatet af mødet i Økonomiudvalget den 18. januar 2016 står følgende:
”På baggrund af budgetforligets beslutning om at nedlægge Allerød Service som selvstændig
virksomhed, orienteres udvalget om dels at besparelsen er implementeret, dels om det forslag, som
Forvaltningen vil sende til udtalelse hos skolerne/dagtilbud, brugerråd, Allerød Idræts Union samt
Fritidsnævn inden opgaverne organiseres endeligt”.
Bilaget der blev forelagt Økonomiudvalget er udsendt til AIUs bestyrelse til kommentering. Poul Møller
Hansen laver udkast.
6. Allerød Kommune budget 2017-2020
Der i forbindelse med budget 2017-2020 på lagt fagudvalgene at finde besparelser og effektiviseringer
til alt 31,8 mio. kr. svarende til 3 %.
Spørgsmålet er så, hvad procenten bliver på de udgiftsposter, som ikke er lovbundne.
7. Dialogmøde med Kultur- og Idrætsudvalget.
Kultur- og Idrætsudvalget har på deres seneste møde bedt forvaltningen om komme med forslag til
mødedag(e), og vi har fået en henvendelse fra forvaltningen v/Sofie Junker om forslag til mødedage, og
der er udsendt en Doodle til AIUs bestyrelse.
Dagsorden:
-Velkomst
-Præsentation af mødedeltagere
-Den reviderede fritidspolitik
-Hvad vil Allerød Kommune med idrætten?
-Team Allerød
-Integration af flygtninge
-Mange nye boliger i Blovstrød syd for Østre Teglværksvej
-Vedligeholdelse af idrætsanlæggene.

8.

Repræsentantskabsmødet 19. maj 2016 i Blovstrødhallen.
På valg er:
Else Vad, LUI
Helge Christensen, LIF
Søren Toft, LB
Claus G. Christensen, ALBA
Poul Møller Hansen, BIF
Vi har modtaget udmeldelse fra Blovstrød Løverne.
Lasse Petersen fra Idrætsforeningen Skjold Skævinge har sagt ja til at komme med et indlæg om
foreningens arbejde med rekruttering af frivillige hjælpere.

9.

AIUs økonomi.
-Herunder forslag vedr. placering af AIUs egenkapital fra Anders Hebo.

10. AIUs arbejdsform
-Agere 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?
11. Eventuelt
Der udsendes en Doodle til AIUs bestyrelse om nyt møde i AIUs bestyrelse.

