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Blovstrød, den 10. marts 2016
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 8. marts 2016
i Lyngehallerne
Tilstede: Mette Koch Sonnenborg, Else Vad, Dorte Paludan, Anders Hebo, Poul Møller Hansen,
Helge Christensen, Søren Toft og Ivan Skov.
Der var afbud fra: Johnny Lehmann.
Claus G. Christensen var fraværende uden afbud.
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Der var et ønske om at vi under pkt. 3, fik rundet og fulgt op på mail korrespondancen og øvrige
uafklarede sager.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 08. december 2015
Der var ingen bemærkninger til referatet af mødet den 21. januar 2016, men enkelte spørgsmål som vi
tager under de respektive punkter.
3. Meddelelser.
-formanden
Ved fredagens møde i Kultur-og Idrætsudvalget havde følgende foretræde:
De 3 tennisklubber i Allerød for præsentation af et projekt med opførelse af en tennishal med 3 baner
ved Allerød Tennispark, prisen er beregnet til ca. 10 mio. kr.
Driften er af tennisklubberne budgetteret til at kunne dækkes af brugerbetaling, dermed ingen udgift for
Allerød Kommune. Der er ingen beslutning truffet.
Allerød Sigma Swim, der præsenterede et projekt med etablering af et dryland på ca. 200 m2 ved
Blovstrød Svømmehal. Der vil samtidig blive mulighed for etablering af et varmtvandsbassin.
Projektet ventes at beløbe sig til 4,5 mio. kr., inkl. solvarmeanlæg til varmt vand, der vil sikre en
besparelse på varmekontoen, der betyder at udvidelsen driftsmæssigt vil være neutral. Heller ikke her er
der truffet en beslutning.
Der var under dette punkt en længere diskussion om vores holdning til udvidelser på anlægssiden, når
alle klubber bliver meget presset på økonomien, pga. nedskæringerne på Allerødordningen. Begge
projekter står på vores prioriteringsliste og er selvfølgelig ønsket og ville være godt for tennis og
svømning.
Men hvordan får vi det til at hænge sammen med vedligeholdelse af nuværende anlæg, nedlæggelse af
P-pladser ved hallerne, der beskærer mulighederne for store og brandende arrangementer f.eks. DM i
badminton og den usikkerhed der er omkring Allerødordningen?
Der var også en diskussion om hvordan AIU formidler deres rolle både til medlemsklubber og politisk
side, kan vi f.eks. blive mere synlige? Skal vi prøve at bruge pressen mere også ved positive
arrangementer, så idrætten samlet bliver mere synlig og derved giver alle de frivillige i idrætten mere
opmærksomhed og tak for deres indsats? Vi må ændre på vores egen struktur, så vi bliver mere
proaktive.
Under dette punkt vendte vi lige revisionen af fritidspolitikken, der nærmere sig sin ende og Team
Allerød og kommunens deltagelse heri.

Team Allerød er et rigtig godt initiativ, men promoveringerne af eliten, er nogen gange svær at håndtere
når der samtidig spares på breddeidrætten.
-Andre
Omorganisering af opgaver, der hidtil er løst af Allerød Service. Der er indkommet 12 høringssvar, som
nu skal behandles. Fælles er, at det er svært at se formålet med at nedlægge Allerød Service som
fungerer rigtig godt ude på anlæggene.
De grønne områder skal nok i fremtiden varetages af vej og park, mens anlæggene overgår til Teknik og
Drift, herunder oprettes en ny funktion Idræt og Folkeoplysning.
4. Evaluering af unglederkurset 2015, og hvad gør vi i 2016?
Vi besluttede at afholde unglederkurset et par år endnu. Vi nedsatte et uddannelsesudvalg med Dorte
som deltager og forhåbentlig nogle andre. Dorte kontakter DGI for kursus i 2016, og arbejder videre på
at finde en form.
5. Allerød Ungdomsfonds prisoverrækkelse tirsdag den 15. marts 2016.
Der var spørgsmål til hvordan Team Allerød - AIU prisen var opstået og hvorfor vi lægger navn til en
talentpris. Hvor er vores gamle pris, der også kan gives til leder træner m.m. AIU viderefører vores
gamle pris i en eller anden form og vil altså fremadrettet uddele to priser, nemlig også den til
unglederne.
Poul efterlyser små positive indslag og gjorde opmærksom på at der ikke bliver faneindmarch, men vil
gerne have så mange faner som muligt til at flankere scenen. De vil blive stillet i faneholdere.
6. Allerød Kommune budget 2017-2020
Der er annonceret en besparelse på 30 mio. kr., det samlede besparelseskrav er 21 mio. kr., og der vil
derfor være et frirum, når de endelige besparelser skal besluttes.
Der er ikke annonceret besparelser på det folkeoplysende område, og hermed ikke på Allerødordningen.
7. Forslag til dagsorden for dialogmøde med Kultur- og Idrætsudvalget den 21. april 2016 i
Lillerød Hallerne.
Mødelokalet i Lillerødhallerne er reserveret.
Vi udarbejdede et forslag til dagsorden, som Poul rundsender til godkendelse hurtigst mulig, da der var
flere ændringer i forhold til den vi havde udkast til på mødet.
Else udarbejder et oplæg til selve mødet om vores forventninger og klubbernes behov lige nu.
Det skal ligge klar til vores møde d. 12.4.2016
8. Repræsentantskabsmødet 19. maj 2016 i Blovstrødhallen.
På valg er:
Else Vad, LUI - genopstiller
Helge Christensen, LIF - genopstiller
Søren Toft, LB - genopstiller
Claus G. Christensen, ALBA, Anders kontakter ham og spørger hvad han vil – Vil han ikke fortsætte
spørges anden kandidat.
Poul Møller Hansen, BIF – genopstiller
Mette Koch Sonnenborg trækker sig uden for tur, da hun ikke længere repræsentere Allerød Sigma
Swim. Det forventes at en anden repræsentant for svømmeklubben træder ind i stedet. Se vedtægterne.
Det er uafklaret om Johnny kan fortsætte frem til repræsentantskabsmødet i følge vedtægterne.
Poul blev bedt om at undersøge hvad der ligger bag udmeldelserne fra de to foreninger Blovstrød
Løverne og Allerød Stavgangsforening.
9. Forslag om en rekvisit- og udstyrsliste over ting, som foreningerne vil leje eller låne ud.
Udsat

10. AIUs økonomi.
-Regnskab 2015
Bestyrelsen godkendte regnskabet med bemærkninger om hvordan egenkapitalen disponeres til
fremtidige formål herunder priser og foreningsudvikling (kurser bl.a.) og fri kapital med ca. 1/3 til hver,
Regnskabet og forslaget egenkapitalens anvendelse lægges frem til godkendelse på repræsentantskabsmødet i maj.
Helge vil få fondspengene fra LIF til unglederkurset indsat på kontoen.
-Herunder forslag vedr. placering af AIUs egenkapital fra Anders Hebo.
Dette forslag bliver ikke fremsat, der henvises i stedet til ovenstående.
11. Eventuelt
Else: vi har række uafklarede sager bl.a. Lynge skydebaner, P-pladser ved Lillerød Hallerne og
petanquebaner ved Lynge Hallerne. Vi nævner disse sager i dagsorden til mødet med KIU, så de er
forberedt på der kan komme spørgsmål.

