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Blovstrød, den 18. september 2012

Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
onsdag den 22. august 2012 i Lillerødhallerne
I mødet deltog: Lisbet Pals Svendsen, Else Vad, Helge Christensen, Lennart Klamer, Johnny Lehmann, Anders Hebo, Claus G. Christensen og Poul Møller Hansen.
Drift- og idrætsinspektør Kai Raun deltog i behandling af punkterne 1 - 5 på dagsordenen.
Der var afbud fra: Lone Olczyk og Ivan Skov

1.

Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Intet til dette punkt.

2.

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

3. Meddelelser.
Lynge Grusgrav – PMH orienterede om møde i Fritidsnævnet, som på dagens møde har drøftet den
fremtidige brug af Lynge Grusgrav når udvindingen af grus ophører i 2014. Til næste møde i Fritidsnævnet vil Kai Raun fra Byplanafdelingen få en status for arbejdet, samt referat fra det møde,
der blev afholdt på Lynge Kro i efteråret 2006.
AIUs bestyrelse besøger området før mødet den 27. september 2012.
Forslag om etablering af motionsstier som kombinerer motionsredskaber med en lysløjpe. Det kunne fx være i Lynge med udgangspunkt fra Lyngehallen og rundt i Årtusindskifteskoven eller langs
Lynge Å, i Lillerød med udgangspunkt fra Skovensvej (lysstien) og i Blovstrød med udgangspunkt
ved Blovstrødhallen og rundt i Allerød Sø området. I forbindelse med dette blev det foreslået, at
man på en eller anden måde kunne markere ruter undervejs som supplement til de kort, der plejer at
stå ved indgangen til skoven, fx med farver eller skilte. Kai Raun opfordrer til, at AIU går ind og ser
på de foreliggende planer, så der kan arbejdes videre med tingene politisk vidende, at idrætten har
udtalt sig. Johnny Lehmann supplerede med at Lokale- og Anlægsfonden formentlig kunne tænkes
at give tilskud til etablering af pit-stops, lyddioder (til svagthørende) og workoutstationer undervejs
som supplement til stisystemerne. Johnny Lehmann har begået en skrivelse på Blovstrødløvernes
vegne, som vil blive udbygget til et mere helstøbt projekt, som vil blive sendt til Kommunen; jfr.
punkt 4 i referatet.
Lørdag den 25. august 2012 er der ”Aktiv fritid” på M. D. Madsensvej, på Fritidsnævnets møde i
dag har vi indstillet, at der arbejdes på, at udvide aktiviteterne til en kulturweekend/-aften, hvor det
vil være muligt at præsentere de mange kulturelle aktiviteter, der foregår i Allerød. I ugen op til
kunne der arrangeres besøg på virksomheder i Allerød Kommune.
Projekt Sund Mad – Kræftens Bekæmpelse, DGI Huse og Haller, Fødevarestyrelsen, Københavns
Madhus, Halinspektørforeningen og Nordea-fonden har startet et projekt Sund Mad i idrætshallerne

– kommunen har tilmeldt sig som ’frontløber’ til en pris af DKK 60.000 pr. år i to år, og Kai Raun
har indstillet, at projektet kører endnu et år. Projektet kører i Lillerødhallerne og de andre haller i
kommunen skal have del i erfaringerne.
4. Projekter:
-Møllemoseanlægget, klubhuset mm. – man er ved at rive Møllemosegård + den anden gård ned.
Der forventes taget det første spadestik i uge 43. Fristen for aflevering af huset er 15. august 2013.
Det forventes, at anlægget af græsfodboldbanerne begynder i efteråret 2012 med såning forår 2013.
-BIF-fodbold til Blovstrødhallen – forventes medtaget på budget 2013. Tæt og god dialog med
Blovstrød Idrætsforenings fodboldafdeling. Der anlægges to naturgræsbaner ved siden af hinanden,
som kommer til at ligge vinkelret på en kunstgræsfodboldbane, der anlægges parallelt med Sortemosevej. Derudover anlægges der et par femmands baner og en syvmands bane. Det grus der fjernes vil blive anvendt andre steder i kommunen i andre projekter.
-”Engholm Idrætsanlæg” – Det er besluttet, at DGI ikke skal ind i anlægget, som skal drives videre efter samme koncept som Blovstrød Svømmehal. Dog er DGI interesseret i at etablere sig i Allerød hvor de har behov for små 500 m2 til kontorer, kursuslokaler mm. Mulige placeringer kunne fx
være en førstesal bygget på klubhuset på Skovvang Stadion; for DGI er det væsentligt at etablere
sig i forbindelse med et eksisterende idrætsmiljø. En anden mulig placering kunne være i et idræts/kulturcenter på Fritz Hansen-grunden. DGI vil blive inviteret til et kommende møde for at afklare,
hvad deres ønsker og behov egentlig er, og hvad vi så har i Allerød, der kan matche dette; Anders,
Johnny og Lennart udarbejder et oplæg der skitserer de forskellige muligheder og fx inddrager nogle af forslagene omkring bymidten til Fritz Hansen-delen af projektet.
-Blovstrød Svømmehal – åbner 10. september med nyt vandrensningsanlæg og ventilationsanlæg.
I forbindelse med etablering af det nye vandrensningsanlæg, er der konstateret en række ting, som
bør renoveres eller udskiftes, herunder rørføringer under bassinet, som ikke bestod de gennemførte
trykprøver. Det er indstillet til Klima- og Miljøudvalget, at man afsætter midler til disse opgaver i
2013.
-Kunstgræsfodboldbaner – der er bevilliget midler til vending af fodboldbane ved klubhuset på
Møllemosen. Derudover anlægges en bane i Blovstrød parallelt med Sortemosevej, som skal være
færdig i uge 43. I Lynge skal banen være færdig i uge 41; banen anlægges oven på den gamle grusbane, og der etableres opvarmningsareal hen mod tennisbanerne. Tennisklubbens hus nedrives i
forbindelse med anlægget af banen, og der bygges nyt hus med bedre beliggenhed til tennisklubben.
-Bymidten – se ovenfor under Engholm Idrætsanlæg.
5. Opfølgninger.
-undersøgelserne for legionella bakterier i badevandet på idrætsanlæggene – det er på enkelte
anlæg konstateret forekomst af legionellabakterier i badevandet, der iværksættes tiltag for at fjerne
legionellabakterier.
-evaluering af Allerød Service – rapporten kan fremsendes til interesserede parter. Derudover foreligger der et papir, der ser på opfølgning af rapporten; Kai Raun fremsender papiret til AIU. Det
blev nævnt, at Kai Raun fremover vil sørge for fremsendelse af nyhedsbreve for Allerød Service til
foreningerne og AIUs bestyrelse for at styrke dialogen omkring Allerød Service.
Fra Blovstrød Tennis er klaget over manglende svar på henvendelse til Allerød Service vedr. vedligeholdelse af tennisbanerne ved Blovstrødhallen.
-brugerundesøgelsen – Der er foretaget stikprøvekontroller af belægningsprocenter, der giver en
pejling på udnyttelsen og brugen af idrætsfaciliteterne, og som kan danne grundlag for en vurdering
af om faciliteterne kan udnyttes smartere.

6. Forberedelse af møder med de politiske partiforeninger
-husk de gode ideer – lave beregning af den frivillige arbejdsindsats på basis af Hillerødrapporten(i alt ca. 600.000 aktivitetstimer pr. år i idrætten i Allerød); idrættens værdier: sociale,
forebyggelse af livsstilssygdomme,
Målet med møderne med foreningerne er at få noget konkret på bordet fra de politiske foreninger,
så der er noget at bruge til vælgermødet i efteråret 2013 før kommunalvalget, fx at få input til hvordan de enkelte partier prioriterer indsatsen inden for idrætten samt at få gødet jorden i det politiske
bagland. Samtidig bør AIU forberede en præsentation af AIU, vores arbejde og visioner. Også gerne konkrete spørgsmål: kan man forlange af frivillige ledere selv skal kridte baner op? Gøre rent?
Flytte borde i bordtennishallen? Rydde op? Lave arbejdspladsvurderinger? Eller skal man servicere
de frivillige leder bedre? AIU vil invitere et par vælgerforeninger ad gangen (fx to repræsentanter
fra bestyrelsen) til møder med diskussion. Der skal laves et oplæg med stikord til møderne (Poul og
Lisbet), og som kan drøftes på næste møde. Der skal formuleres tre-fem hovedbudskaber (fx drift
og vedligehold af eksisterende anlæg, nye anlæg, support til de frivillige ledere, hvilken retning skal
udviklingen gå på idrætsområdet, fritidspolitikken), som skal stå klokkeklart, når mødet er slut, og
som kan fremhæves som overskrifter igen og igen.
7. Arbejdsopgaver i det kommende år, herunder fordeling af opgaver i bestyrelsen. – kan vi
komme med forslag til forbedringer på Allerød Kommunes hjemmeside med særligt henblik på
idrættens sider (Lennart og Helge ser på det).
Det undersøges om hvordan vi bedst/smartest kan det organisere dokumentlagring og –behandling i
AIU. Lennart foreslår en praktisk løsning, Anders finder ud af hvor meget tom plads vi har på
hjemmesiden til dokumenter, andre muligheder kan være Wiki funktion til dropbox eller google
docs.
8.

AIUs økonomi. – AIUs økonomi er fornuftig.

9. Eventuelt
Næste møde foregår i Lyngehallen med forudgående besøg i Lynge Grusgrav torsdag den 27. september kl. 17.30.
Johnny Lehmann foreslår, at næstfølgende møde i AIUs bestyrelse afholdes i klubhuset på Skovvang Stadion.

