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Blovstrød, den 20. april 2016
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 12. april 2016
i Lillerødhallerne
Tilstede: Mette Koch Sonnenborg, Else Vad, Dorte Paludan, Anders Hebo, Helge Christensen,
Johnny Lehmann, Søren Toft, Ivan Skov og Poul Møller Hansen
Claus G. Christensen var fraværende uden afbud.
1.

Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Den blev godkendt

2.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 8. marts 2016 det blev endeligt godkendt

3. Meddelelser.
-formanden:
Der er indbudt til præsentation af et nyt bookingsystem, på Allerød Idræts Park torsdag den 14. april kl.
16.30-17.30. Der indbudt repræsentanter fra brugerrådene på idrætsanlæggene i Allerød Kommune.
IRH/KIA tilbyder en række gratis kursus som vi i foreningerne kan have meget gavn af, og har vi nogle
ønsker om kursus i sæsonen 2016/2017?
Allerød Stavgangsforenings udmeldelse har økonomisk begrundelse, men i følge formanden Poul
Holbek vil de genoverveje medlemsskabet, da det er deres adgang til IRH/KAI kursus, hvor de har haft
et førstehjælpskursus.
Allerød Service bliver i følge referat fra KIU møde nedlagt.
-Andre:
Ivan orienterede om et møde mellem foldboldklubberne og Borgmesteren om samarbejde med DBU og
andre forhold. Et positiv møde.
Ivan fortsætter også med at rykke Team Allerød for svar på vores ansøgning om støtte til
unglederkurset.
Dorte og Mette orienterede om arbejdet med at revidere fritidspolitikken for KIU og mødet med KIU
om dette d. 11.4. Der skal endnu et møde til og det skal forelægges KIU igen inden det sendes i høring,
så det forventes vedtaget i kommunalbestyrelsen efter sommerferien.
4. Unglederkurset 2016, hvor langt er vi?
Der arbejdes videre med at få kurset op at køre med et lidt andet indhold.
I orienteres så snart det er på plads.

5. Evaluering af Allerød Ungdomsfonds prisoverrækkelse 2016.
Der var en række meget positive kommentarer til ændringerne i år. Dog var vi enige om at indslaget fra
Lillerød Revyen ikke ramte de unge.
Sangen blev faktisk savnet.
Det kunne godt gøres mere tydeligt hvilken pris der nu blev uddelt.
Billederne på storskærm var et hit.

Det er vigtigt at finde balancen mellem forjaget og langtrukket, den var fundet i år, men det skal nok
heller ikke gå stærkere.

6.

Forberedelse af dialogmødet med Kultur- og Idrætsudvalget den 21. april 2016 i
Lillerødhallerne.
Vi glæder os til mødet.
Else har lavet et flot udkast til vores oplæg om forventningsafstemning, som vi tilrettede lidt på en god
og konstruktiv måde, det skal bare være kort. Else færdiggør oplægget så det er klar d. 21.4.
Vi mødes kl. 18.30 og gør klar. Der er spisning for KIU og AIU.
7.

Repræsentantskabsmødet 19. maj 2016 i Blovstrødhallen.
-Dagsorden: den blev godkendt, der skal i følge vedtægter også vælges nu repræsentanter for en 1
års periode, idet Mette stopper og Johnny ikke kan blive siddende efter Blovstrød løverne har meldt sig
ud.
-Lasse Petersen – vi bliver nødt til at være opsøgende overfor foreningerne. Poul hører hvad han
skal have for foredraget. Det bliver superspændende at høre ham fortælle.
-Dirigent: Anders spørger Oskar
Husk en ca. tilmelding til Poul af hensyn forplejning og bordopstilling.
Vi snakker prioriteringsliste efter mødet med KIU, måske skal vi have en liste som ikke er baseret på
anlæg alene.
Dagsorden og reklame for foredraget skal sendes ud til klubberne.
8. Eventuelt.
Søren tog vores mødestruktur op til en foreløbig debat, vi arbejder videre efter
repræsentantskabsmødet.
Stikordene var: Uden spisning, mere struktur, mere forberedelse f.eks. udbyggede dagsordener, oplæg
fra grupper, liste over i gangværende projekter og hvem der aktion, et forretningsudvalg med
forretningsorden, flere udvalg, ca. tidsramme på punkterne, aftale dirigent på hvert møde, bruge vores
årshjul.
Hjemmesiden, den skal i den grad opdateres, skal vi have en webmaster?

