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Blovstrød, den 27. september 2012

Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
torsdag den 27. september 2012 i Lynghallerne
I mødet deltog: Lisbet Pals Svendsen, Else Vad, Lone Olczyk, Helge Christensen, Lennart Klamer,
Johnny Lehmann, Anders Hebo, Ivan Skov, Claus G. Christensen og Poul Møller Hansen.
Drift- og idrætsinspektør Kai Raun deltog i behandling af punkterne 1 - 5 på dagsordenen.
Mødet indledtes med besøg i Lynge Grusgrav, hvilket gav anledning til mange gode idéer til
områdets anvendelse.
1.

Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Intet til dette punkt.

2.

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

3. Meddelelser.
AIUs skriv vedr. Lillerød Bymidte har fået en meget positiv omtale i Allerød Nyt, tak for indsatsen.
IRH konference afholdes 9. – 10. november 2012 på Kollekolle, med start fredag kl. 17.00. AIU
kan tilmelde det antal deltagere, man ønsker.
Der er fra Skov- og Naturstyrelsen fremkommet forslag om etablering af stillezoner i skovene,
hvilket kan blive en ulempe for de idrætter, der bruger skoven. AIU er opmærksom på dette.
Idrætsklinikkerne kan risikere at blive nedlagt, hvilket vil være beklageligt, da ekspertisen risikerer
at blive spredt.
Kursus – IRHs kursusplan er rundsendt, bl.a. førstehjælpskurser. Kurserne er gratis. Det foreslås, at
AIU – evt i samarbejde med DGI – kunne afholde kursus for bestyrelsesmedlemmer om rettigheder
og pligter.
Fælles medlemstælling – DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og DIF vil fremover bruge samme
tælling – AIU håber, Kommunen også kan bruge de tal, foreningerne indberetter her.
LUI planlægger at tilbyde foreningsfitness – der skal laves en ny afdeling, og man håber at kunne
stille en bestyrelse ved et møde i nærmeste fremtid. Man håber, foreningsfitness kan blive en stor
succes med mange medlemmer. Det nye LUI-tilbud kommer til at køre under de rammer og
retningslinier, der gælder for Foreningsfitness under DGI og DIF".

IRH har økonomi til afholdelse af lokale kursus, så de kommer gerne ud til de enkelte foreninger og
afholder fx førstehjælpskurser i perioden november-februar. Dog skal der minimum være 12
deltagere.

Der er diskussion om ændring af stisystem i Lynge omkring skolerne og hallerne – AIU kontakter
Teknik- og Planudvalget herom.
Svømmeklubben har administrativ kapacitet til at hjælpe andre foreninger, fx sekretærarbejde,
mødereferater, lister til trænere, kontrakter mm. Henvendelse til Lone Olczyk. DGI Nordsjælland
tilbyder en tilsvarende service.
De tre tennisklubber har i budgetforliget fået bevilliget et tennisgulv, der kan rulles på og af. Man
ønsker som udgangspunkt at kunne have gulvet liggende udrullet fra fredag eftermiddag til søndag
aften, det kunne fx være i Gymnasiehallen.

4.

Projekter:

-Møllemoseanlægget, klubhuset mm. Første spadestik tages 26. oktober kl. 14.00. Projektet
planlægges at stå færdigt 15. august 2013.
-BIF-fodbold til Blovstrødhallen. Der er afsat knap 10 mio. til flytningen i 2013/2014. Der er p.t.
ved at blive anlagt kunstgræsfodboldbane ved Blovstrødhallen, og banen forventes klar medio uge
43. Naturgræsbanerne forventes tilsået i uge 40, så de kan tages i brug i efteråret 2013.
-driften af ”Engholm Idrætsanlæg” – Der er indgået partnerskab mellem ALBA og Sigma Svøm
Allerød om driften af anlægget. Der vil nu blive set på det eksisterende set-up, så opgaverne kan
blive fordelt hensigtsmæssigt. Klubberne håber, det nye partnerskab vil kunne medføre øget
fleksibilitet i forbindelse med brugen af anlægget.
-Fodboldbaner – kunst- og græsbaner. Kunstgræsfodboldbanen i Lynge forventes klar medio uge
42 2012. Vedr. Blovstrød, se ovenfor. Der er ved at blive vendt en fodboldbane på Møllemosen, og
man håber, at arbejdet er så langt inden vinteren, at græsset kan sås i foråret 2013.
-Bymidten – AIU har sendt sit forslag til Byrådet og til Allerød Nyt. Der er p.t. ikke nærmere
fremme om, hvordan planerne kommer til at realisere sig.
5. Opfølgninger.
-Budget 2013 – 2016. Der er afsat et beløb i budgettet vedr. udviklingen af bymidten, og der
forventes en afklaring på projektet, som kan komme på budget 2014. Projektet vedr. pensionisthuset
bliver påbegyndt sommeren 2013 og skal stå færdigt sommeren 2014. I mellemtiden vil
pensionisterne blive huset i Lillerødhallerne samt i den tidligere frikirkes bygning ved
Lillerødhallerne. Der henvises herudover til det budgetforlig, der fremgår af Kommunens
hjemmeside.
-evaluering af Allerød Service – der er kommet opfølgningsplan for evalueringen. Der er kommet
en ny teknisk direktør, Agnete Thomsen, i Kommunen, som har sine tanker om, hvordan Allerød
Service skal fungere.
-bemanding på anlæg/haller – der arbejdes med opdelingen i Team Øst og Team Vest med en
teamkoordinator for hvert team. På alle anlæg vil der blive skiltet med hvem, der er i anlæggets
serviceteam; der vil være en på vagt efter kl. 16.00 fra hvert team, suppleret med en tilkaldevagt.

Samtidig arbejder man på at få klarlagt helt nøje, hvilke opgaver, de enkelte teams og vagter skal
påtage sig.
Derudover forsøger Kommunen at lære af erfaringer fra andre kommuner inden for dette område.
Medlemmer af AIUs bestyrelse udtrykte bekymring over for, at det kan komme til at tage tid, før en
kørende servicemedarbejder kan komme frem, og det kan gå ud over foreningernes serviceniveau
over for medlemmerne.
-låsesystemerne, hvor langt er man med dette? – man har suppleret låsekoderne med brikker med
kode. De fleste anlæg er ved at være oppe at køre med de nye låse, dog er Engholm ikke med
endnu.
-Lynge Grusgrav – Det er et fantastisk område med rigtig mange muligheder for idrætsaktiviteter.
Kai Raun vil kontakte Karen Tommerup i Allerød Kommune for at få udleveret det gamle referat,
hvor der står beskrevet, hvilke idéer der er for området. Der er p.t. afsat ca. 1,8 mio. til anlæg af
stier og bygning af broer i området, men spørgsmålet fra AIUs side er, om det er det rigtige
tidspunkt at anlægge stier og broer, eller om man skal vente til der foreligger en mere ambitiøs og
visionær helhedsplan for området.
AIU vil skrive et brev til Poul Rasmussen (poul.rasmussen@alleroed.dk) i byplanområdet med de
visioner, AIU har for området.
-Lyssti – De afsatte midler skønnes ikke at være tilstrækkelige. Teknisk direktør Agnete Thomsen
mener, at de spørgsmål vedr. fredskov, der har været fremme, kan afklares af Skov- og
Naturstyrelsen. Kai Raun vil undersøge hvad det indebærer, og hvordan man stiller sig til etablering
af lysanlægget. Samtidig har Johnny Lehmann pointeret over for forvaltningen, at projektet efter
hans opfattelse er underfinansieret.
-Møde med foreningerne den 1. november 2012 kl. 19.00
Forslag til dagsorden for mødet:
a) Bookingsystemet, hvornår forventes det iværksat, hvor langt er vi kommet
b) Orientering om regler for ansøgning om tilskud under Allerødordningen
c) Drøftelse af hvad foreningerne evt. selv kan udføre af opgaver ved lån af kommunale lokaler.
d) Orientering fra forvaltningen
e) Orientering fra Fritidsnævnet
f) Spildopmagerne vil her give en orientering om deres aktiviteter og foreningernes mulighed for at
deltage – indlægget afsluttes med en lille film om Spildopmagerne.
g) Eventuelt
Det ville være meget positivt, hvis formanden for Kultur- og idrætsudvalget Flemming Villadsen
kunne deltage i hele mødet, samt give et indlæg vedr. fritidspolitikken og byrådets forventninger til
denne.
Samtidig blev det oplyst, at der i kommunens budget er afsat midler til at gøre en indsats over for de
frivillige ledere, både i aldersgruppen 15-18 år og de voksne ledere.
6. Forberedelse af møder med de politiske partier – det fremsendte oplæg bør afstemmes med
AIUs strategi. Bilagene fra strategimøderne rundsendes, så papirerne kan strømlines.
Mht møder med de politiske partier, er spørgsmålet om det kan være en god strategi at bede om

taletid på et partimøde snarere end at invitere partierne til at komme til møde hos AIU, men det bør
diskuteres.
En mulig model kunne være at invitere to repræsentanter for hver vælgerforening til et møde,
hvor AIUs oplæg kan præsenteres og der kan laves roundtable diskussioner af forskellige emner;
roundtables kan munde ud i, at hvert bord formulerer tre nøglebegreber, vi kan bruge videre i
forløbet fx til vælgermødet.
7.

AIUs økonomi. – økonomien ser fornuftig ud. Der er medlemsgebyropkrævninger på vej ud.

8. Eventuelt.
Idrættens placering på Allerød Kommunes hjemmeside – Lennart og Helge påtog sig på sidste
møde at se på mangler og muligheder.
Er der noget nyt? Helge og Lennart har ikke kunnet finde idrætsforeninger på Kommunens
hjemmeside ved benyttelse af søgefunktionen.
Næste møde afholdes onsdag den 28. november kl. 17.30 i klubhuset på Skovvang Stadion .

