
 

Allerød Idræts Union 
Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/foreninger i Allerød Kommune 

Besøg vores hjemmeside http://www.alleroedidraetsunion.dk/ 
Byagervej 17B – 3450 Allerød - Tlf. 48 17 66 71 - Mobil 30 17 88 64 - E.mail: poul@blovstroed.dk 

 

 

 

 

Blovstrød, den 11. juli 2012 

 

Referat 

af bestyrelsesmøde i AIU 

tirsdag den 26. juni i klubhuset, Blovstrød Stadion, Sandholmgaardsvej 29, Allerød 

 

I mødet deltog: Lisbet Pals Svendsen, Helge Christensen, Lennart Klamer, Johnny Lehmann, Ivan 

Skov, Anders Hebo og Poul Møller Hansen.  

Drift- og idrætsinspektør Kai Raun deltog i behandling af punkterne 1 - 6 på dagsordenen. 

 

Der var afbud fra: Lone Olczyk, Claus G. Christensen og Else Vad. 

 

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Intet til dette punkt. 

 

2.  Godkendelse af referat af seneste møde. Intet til dette punkt.  

 

3. Meddelelser.  

Den 19. juni 2012 havde Dronning Margrethe og Prins Henrik inviteret til havefest på Fredensborg 

for ”Det frivillige Danmark” og Allerød var repræsenteret af Jette Boyer, fra Lillerød 

Badmintonklub, og Susanne Østergaard, fra Det Danske Spejderkorps, to meget fine repræsentanter 

for det frivillige arbejde i Allerød Kommune, blot ærgerligt, at det ikke har fundet plads i Allerød 

Nyt. Kai Raun sender hvad han har af information om arrangementet, så det kan omtales på AIUs 

hjemmeside, samt til Allerød Nyt.  

 

”Sund mad i hallerne”: her deltager fra Allerød Kommune, cafeteriet i Lillerødhallerne. Projektet er 

et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, DGI Huse og Haller, Fødevarestyrelsen, Københavns 

Madhus, Halinspektørforeningen og Nordea-fonden, som støtter projektet med 5,32 mio. kr. Allerød 

Kommunes Sundhedsteam bliver inddraget i projektet. Allerød Kommune har tilmeldt sig som 

’frontløber’ efter en bevilling fra Kultur- og Idrætsudvalget; samlet koster deltagelsen i projektet 

DKK 120.000, og dette beløb er indstillet til budgettet for 2013.   

 

Alle børn skal lære at svømme, Idræts SFO mm. indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets planer.  

 

I Fritidsnævnet er det aftalt, at vi mødes med en repræsentant fra Spildoppperne, for at høre om 

dette arbejde og de deltagende foreningers udbytte af indsatsen. 

Spejderne i Blovstrød har årligt en indtægt på godt 100.000 kr. fra deres arbejde i Spildopperne, og 

et forsigtigt skøn viser en aflønning på knapt 100,- kr. pr. time. 

 

Lillerød Vægtløfterklub: der er fortsat nogen usikkerhed omkring deres placering i FH Hallen; det 

er aftalt at vi retter henvendelse til forvaltningen om, hvor langt man er vedr. samling af 

genoptræningen, formentlig på Plejecenter Engholm.  

 

Aktiv Fritid afholdes lørdag den 25. august 2012 i Allerød midtby. 

 

Der er kommet en henvendelse fra svømmeforeningen ’Gyldenspjæt’ om medlemskab af AIU.  

 



 

Unge kan bede foreningerne om udfærdigelse af et såkaldt Frivillighedsbevis, som kan downloades 

fra www.projektfrivillig.dk  

 

4. Projekter: 

 -Klubhuset på Møllemosen – Projektet ser spændende og utraditionelt ud. Ivan Skov 

fremviste projekttegningerne ved mødet. Samtidig oplyste Ivan, at der foregår diskussioner vedr. 

ruminddelinger m.v. Færdiggørelsen forventes sen sommer/tidligt efterår 2013. Det kunne være en 

god idé også at etablere en sti under Kollerødvej for at sikre børnene i hele kommunen trafiksikker 

adgang til fodboldanlægget.  

 

 -BIF-fodbold til Blovstrødhallen – Der vil blive indkaldt bud fra nogle arkitekter på, hvordan 

flytningen af BIF-fodbold kan håndteres mest hensigtsmæssigt, da der formentlig også skal udbyg-

ges faciliteter i og omkring Blovstrødhallen. Bl.a. ved Blovstrødhallen kunne der lægges en børne-

syvmandsfodboldbane; debatten går p.t. på, om banen skal anlægges som en halv 11-

mandsfodboldbane eller som en ’rigtig’ syvmandsfodboldbane. 

 

 -”Engholm Idrætsanlæg” – Det drøftes, om svømmehallen kan drives på samme måde som 

Blovstrød Svømmehal. Man er så langt, at man nu kan indgå aftaler med svømmeklubben om pro-

jektet. Man skal naturligvis bruge nogle af de idéer, DGI har peget på, og der vil blive arbejdet vi-

dere med projektet. Dog har DGI selv trukket sig fra involvering i projektet. Der er overvejelser 

omkring mulig flytning af DGI-Nordsjællands administration til Allerød. 

 

 -Kunstgræsfodboldbaner – Der var licitation fredag den 22. juni over hhv. kunstgræsfodbold-

baner (DKK 10 mio) og naturgræsbaner (DKK 5 mio), og programmet fortsætter som tidligere 

meddelt. Derudover meddelte Kai Raun, at der er kommet en ny generation kunstgræs, og at man er 

begyndt at prøve med kork som materiale i Belgien, og at man gerne vil ind på de nordiske marke-

der. Kork egner sig ved at det ikke suger vand, og dermed er det billigere rent driftsmæssigt i det 

lange løb, bl.a. i forbindelse med vinteranvendelse.  

   

 

5. Evaluering af Allerød Service. – Der er udsendt en rapport om Allerød Service internt i Alle-

rød Kommune, men rapporten er ikke udsendt eksternt endnu. Kai vil se på, om ikke rapporten kan 

udsendes til AIUs medlemmer. Rapporten peger på bl.a. manglende kommunikation og mangel på 

synlig ledelse både indadtil og udadtil. Man har indtil november 2012 til at komme med bud på, 

hvordan situationen kan rettes op. Kai Raun og Flemming Køster Larsen vil revurdere kompetence-

fordelingen mellem Allerød Service og anlægsbestyrelserne. Johnny Lehmann rejste spørgsmålet 

om bl.a. byggeteknisk gennemgang og vedligeholdelse af anlæg mm og efterlyste overordnede 

rammer og økonomiske styringsværktøjer for denne opgave. Kai Raun oplyste, at man netop har 

ansat en medarbejder med start 1. juli 2012, som skal gennemgå bygningsmassen mhp at få sat ved-

ligeholdelse i system.  

 

Låsesystem: Allerød Tennispark – Anlægget er færdigt, koder og brikker er udleveret. 

  Blovstrødhallen – Alle brikker forventes udleveret medio juli.  

 

6. AIUs prioriteringsliste: 

  -Herunder: 

  -lysløbeløjpe – bilag sendes vedhæftet – Bør egentlig kaldes lyssti. Johnny Lehmann in-

formerede om det seneste projekt, hvor man bl.a. ønsker at udnytte allerede eksisterende gode og 

http://www.projektfrivillig.dk/


 

for en dels vedkommende belyste stier, og som vil opfylde Blovstrød Løvernes ønsker, samtidig 

med at den også vil kunne bruges af rigtig mange andre brugere. Prisen anslås til at være væsentligt 

lavere end den foreslåede rute gennem Rørmosekvarteret. Det blev diskuteret, om det var en idé at 

få et firma til at visualisere, hvordan det vil komme til at se ud, for at forhindre en afsporet diskus-

sion om en lyssti.  

 

  -Lynge grusgrav/vandski – Vandskiløberne har henvendt sig med ønske om at komme til 

at løbe på vandski i grusgraven igen. Ifølge Poul Møller Hansen findes der en råstofudvindingspul-

je, som er indbetalt med formål at retablere naturen efter endt grusgravning. Det forventes, at der 

ikke længere vil blive udvundet råstoffer efter 2014, hvorefter området vil skulle retableres, og her 

vil det være fornuftigt at have en plan for områdets anvendelse til idrætsformål, således at midlerne 

kan anvendes til etablering af idrætsmuligheder. AIU ønsker at blive inddraget i processen, når ti-

den for ophør af råstofudvinding nærmer sig. AIU vil begynde at indsamle idéer og komme med 

forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. området. AIU kan tage kontakt til Poul Rasmussen i 

Allerød Kommune om dette.  

 

  -Tennishal – Punktet vil formentlig blive taget op i de kommende budgetforhandlinger, og 

de tre tennisklubber har fået udarbejdet et oplæg til hvordan en tennishal med tre tennisbaner kan 

tage sig ud; beløbsmæssigt lyder overslaget for projektet på ca. DKK 8 mio. Lennart Klamer fore-

slog at invitere tennisklubberne til et møde med AIU for at drøfte projektet.  

  

7.  Opfølgninger 

 -Strategiseminar – Vi aftalte, at der skal holdes møde med de politiske partier, og det vil der 

blive taget fat på, fx ved at vi hver især hen over sommeren overvejer hvad AIU skal fortælle 

de politiske partier inden næste møde i august. Det kunne fx være en pendant til den undersø-

gelse, der er lavet i Hillerød om den økonomiske gevinst ved den frivillige indsats, som for Al-

lerøds vedkommende vil beløbe sig til ca. DKK 28 mio. som kommunen altså ’sparer’. Samti-

dig ved vi at de ca. 12.000 medlemskaber i idrætten ved én times aktivitet pr. uge året rundt re-

sulterer i ca. 600.000 aktivitetstimer, som kan være med til at forhindre bl.a. livsstilssygdom-

me. Samtidig skal det også pointeres, at foreningernes værdigrundlag handler om at gøre noget 

for børn og unge, og ikke for eliten. Desuden skal vi have taget livet af myten om at ’nu har 

idrætten fået SÅ meget’… Derudover vil AIU gerne høre, hvad de enkelte partier vil gøre for 

idrætsforeningerne. Referat af strategiseminarer sendes til Johnny Lehmann.  

 -Kursus, der er modtaget ønske om kursus vedr. bestyrelsesmedlemmers pligter og  

 ansvar. – Det kunne evt. arrangeres i KAI regi. Derudover er der kommet tilbud på coaching-

uddannelse. DGI har desuden kurser om fundraising og konflikthåndtering.  

  

8.  Evaluering af repræsentantskabsmødet. 

 -Indlæg v/Kurt Lund Curth om Idræts-SFO-er, rigtig godt og med en god og positiv  

 debat/spørgelyst. Fin deltagelse fra skoler og SFO-er. 

 

 -Beretningen – Der var diskussion om enkelte punkter i beretningen.  

 

 -Gæster – DGI var inviteret og mødte frem. Til næste år kunne det være en idé at invitere re-

præsentanter for IRH også.  

 



 

9. Arbejdsopgaver i det kommende år, herunder fordeling af opgaver i bestyrelsen. – 

Hjemmesiden bør fortsat eksistere, og det ville være godt, hvis de enkelte foreninger ville fremsen-

de mere materiale til den end de gør p.t. Derudover bør hjemmesiden bruges aktivt i nedenstående: 

Følgende arbejdsopgaver bør prioriteres i det følgende år: 

1. Møder om udnyttelsen af Lynge Grusgrav bør iværksættes 

2. Arbejde for at fremme prioriteringslisten, især tennishal 

3. Møder med de politiske partier og med de enkelte idrætsgrene 

4. Forberedelse inden kommunalvalget i 2013, bl.a. med vælgermøde om idræt oktober 2013; 

dette bør iværksættes senest forår 2013.  

 

Årsplan for aktiviteter bør tages på dagsordenen til næste møde i august.  

  

10. AIUs økonomi. – AIUs økonomi ser godt ud. 

 

11. Eventuelt. – Næste møde finder sted onsdag den 22. august kl. 18.00 i Lillerødhallerne.  

  

 


