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Blovstrød, den 5. december 2012 

 

Referat 

af bestyrelsesmøde i AIU 

onsdag den 28. november 2012  

i klubhuset, Skovvang Stadion. 

 

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. 

 

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

 

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

 

3. Meddelelser.  

Den 26. oktober 2012, blev der taget 1. spadestik til klubhuset på Møllemoseanlægget, et 

spændende projekt har dermed taget sin begyndelse. 

 

Kunstgræsfodboldbanerne i Blovstrød og Lynge blev indviet lørdag den 17. november 2012, og de 

blev på dagen taget i brug af unge glade fodboldspillere. Vi har nu i Allerød Kommune 3 

kunstgræsfodboldbaner til de godt 1.800 medlemmer i kommunens fodboldklubber, det må skønnes 

at være et godt grundlag for en stærk belægning på banerne. Fra forskellig side er der givet udtryk 

for, at det vil medføre et mindre behov for haltider til fodbold, men det vil formentlig ikke være 

tilfældet, da fodboldklubbernes tid i hallerne er meget presset, og udviklingen vil sandsynligvis 

blive, at de yngste grupper, vil få en længe ønsket udvidelse af deres spilletid. 

 

Der har været afholdt konference i Idrætsråd Region Hovedstaden – bl.a. med gæstetaler Henrik 

Brandt fra Idrættens Analyseinstitut, som måske kunne lokkes til Allerød. Han talte bl.a. om de 

forskelle der ligger i aktivitetsmulighederne i hhv. private og offentligt ejede haller. Derudover var 

der tema om Sport-to-Go, hvor konceptet er, at et antal foreninger deltager i en periode på fx et par 

måneder, hvor foreningerne så sammen arrangerer idrætsaktiviteter og folk kan booke sig ind på en 

given aktivitet på et bestemt tidspunkt og dermed prøve forskellige idrætter af. Også ’bagmændene’ 

bag dette koncept kommer gerne ud og fortæller om det.  

 

4. Projekter: 

-Møllemoseanlægget, klubhuset mm. 

Projekt klubhus er sat i gang, hvor langt er man med de endelige planer for indretningen af 

klubhuset? Ifølge Ivan Skov er der møde den 30. november hvor man bl.a. skal tale om indretning 

og rumfordeling mm.  

  

-BIF-fodbold til Blovstrødhallen. Kunstgræsbanen er nu klar, og der er påbegyndt anlæggelse af 

græsbaner, som færdiggøres i foråret 2013. Derudover er der projekt om at udvide omklædnings- og 

badefaciliteterne m. m. i Blovstrødhallen, og der vil blive afholdt en arkitektkonkurrence for at få 

gode idéer frem.  

 

-Teknik i Blovstrød Svømmehal. De problemer, der har været, er på vej til at blive løst; der er tale 

om nogle tekniske problemer, som man har måttet hente hjælp udefra for at løse, og det firma, der 



  

 

arbejder med det står standby i nogle måneder fremad, så det kan sikres, at systemerne kører som de 

skal. Samtidig kan det konstateres, at der tabes vand fra bassinerne, idet der må være en læk i 

rørsystemet, som desværre er placeret under bassinet. Man håber, dette kan blive bragt i orden i 

løbet af sommeren 2013.  

 

-Driften ”Engholm Idrætsanlæg”. Første møde har været holdt, og pga. travlhed hos Kai Raun 

har arbejdet ligget lidt stille, men der er håb om at der snart kan etableres en aftale om driften, 

hvorefter man kan begynde at se på opgavefordeling og ønskesedler fra de respektive foreninger.  

 

-Lysløjpe. Der har været afholdt møde, og det er blevet besluttet at ansøge Skov- og Naturstyrelsen 

om tilladelse til at etablere denne.  

  

-Fodboldbaner – græsbaner. Græsbane på Møllemosen skal vendes af hensyn til klubhuset; der er 

af byrådet har givet en ekstrabevilling til forberedelse af ekstra fodboldbane på 

Møllemoseanlægget.  

  

-Lillerød Bymidte og aktivitetshus. Der har været holdt indledende møde om dette, og fra 

idrættens side meldte Anders Hebo og Johnny Lehmann sig til bl.a. at blive interviewet om ønsker 

til fremtidig brug, visioner mm. Der foreligger et idéoplæg med forskellige aktivitetsmuligheder for 

både børn og voksne. Hele området er ca. 20.000 m
2
. Idéoplægget inddeler området i tre pladser: én 

ved Mungo Park, én ved biblioteket, og én øremærket til børneleg/aktiviteter.  

  

-DGI-Nordsjælland til Lillerød. Der har ikke stået noget i DGIs materiale fra årsmødet 2012 om 

dette, men der ligger ikke desto mindre en plan om en akse Hillerød-Allerød-Farum, men DGI er en 

anelse lunkne mht. at flytte aktiviteter til Allerød da Allerød ikke umiddelbart har planer om at 

etablere idræts-SFOer (eller bevægelses-SFO’er, som de også kaldes). Johnny Lehmann har haft 

kontakt til direktør Inge Karlshøj, DGI Nordsjælland, som blev orienteret om planerne vedr. 

Lillerød Bymidte, og DGI er interesseret i et evt. OPP samarbejde, dette er meldt videre til 

vicedirektør Anne Steffensen, Allerød Kommune. 

  

5. Opfølgninger. 

-Budget 2013 – 2016. AIU fremsendte ønsker til Allerød Kommune på baggrund af information 

om, at der var flere penge i den kommunale kasse, end hvad man havde forventet. Fx har Allerød 

Sigma Svøm fået skamler og banetove til Blovstrød Svømmehal. Derudover er der bl.a. givet midler 

til diverse udstyr i haller og til udskiftning af hårde hvidevarer i forskellige haller og skoler.  

  

-Mail til byrådet vedr. vedligeholdelsesopgaver 2012. 

Da vi i AIU blev bekendt med den positive udvikling i Allerød Kommunes økonomi, og derfor var 

mulighed for få fremskudt vedligeholdelsesopgaver, blev der sendt en mail til Byrådet med 

oplistning af en række opgaver, som vi gerne så fremmet. 

 

-evaluering af Allerød Service. Der er ansat en ny direktør, Agnete Thomsen (tidl. Skov- og 

Naturstyrelsen), som er i gang med at ændre på organisationsplanen for Allerød Service, og den nye 

plan forventes offentliggjort før jul.  

   

-bemanding på anlæg/haller. Bemandingen på anlæg og haller ændres først, når den nye 

organisationsplan er offentliggjort.   

   



  

 

-låsesystemerne, hvor langt er man med dette? Systemet er færdigt i Ravnsholthallen og i 

Allerød Tennispark.  

 

-Lynge Grusgrav – notat sendes vedhæftet. Lige p.t. er der mange uafklarede punkter vedr. dette, 

da kommunen jo ikke ejer området. Man har ønsker og planer, men p.t. foreligger der ikke noget 

konkret om projektet.  

 

-Stisystem i Lynge. Der foreligger ikke noget konkret om dette punkt.  

 

-Tennisgulv – brev fra tennisklubberne sendes vedhæftet. Tennisklubberne har fået bevilliget et 

rullegulv, og der er fundet tider hvor tennisklubberne kan få mulighed for at spille på det nye gulv i 

Ravnsholthallen. AIU mener ikke at være bemyndiget til at udstikke retningslinjer for fordeling af 

haltider, men AIU vil naturligvis gerne være med på sidelinjen til at forsøge at finde en løsning på 

problemet, så tennisklubberne kan få mulighed for at få gavn af gulvet. Resultatet er p.t. blevet at 

tennis bliver i Ravnsholthallen fredag, mens fodboldens timer fredag flyttes til Lillerødhallerne, 

hvor man har de bander, der skal bruges. Derudover kan der spilles tennis mandag fra kl. 16 og 

resten af aftenen, tirsdag fra 16-19, onsdag fra 16 og resten af aftenen, hele fredag samt lørdag og 

søndag eftermiddage. Der vil blive sendt et skriftligt svar fra AIU til tennisklubberne.  

 

-Møde med foreningerne den 1. november 2012.  Der var et par punkter, der var faldet ud af 

dagsordenen, men man planlægger at afholde et nyt møde om fritidspolitikken i februar/marts 2013. 

Derudover glimrede politikerne med deres fravær, hvilket var stærkt kritisabelt ifølge de fremmødte 

repræsentanter fra foreningerne. Dette vil ifølge Flemming Villadsen ikke gentage sig. På mødet 

med foreningerne blev en medarbejder fra Kultur- og Fritidsforvaltningen bedt om at forklare 

hvordan reservationssystemet kommer til at fungere, uden at hun var blevet sat ind i systemet, og 

derfor blev systemet ikke præsenteret tilfredsstillende.  

 

6.  Forberedelse af møder med de politiske partier. Punktet føres videre til næste møde.  

  

7. AIUs hjemmeside. Det er aftalt, at referaterne lægges ud. Samtidig opfordres foreningerne til 

at indsende informationer til bl.a. Hall of Fame.  

 

8. AIUs økonomi. Opkrævningerne er udsendt, og de fleste er betalt på nuværende tidspunkt. 

Økonomien ser udmærket ud.  

 

9. Eventuelt. 

Foranlediget af oplysningen om den nye tekniske direktør for bl.a. Allerød Service blev det 

foreslået, at AIU inviterer sig selv til et møde med hende, så hun kan blive orienteret om AIUs 

visioner og mål og hvad vi kan samarbejde med hende om. Bl.a. burde AIU orientere den tekniske 

direktør om, at alle de problemer omkring Allerød Service, som lander på Kai Rauns bord, tager tid 

og overskud fra de foreningsrelaterede opgaver, som Kai egentlig skulle tage sig af. Udfordringen 

for AIU består dog i, at det tekniske ligger i den tekniske direktørs regi, mens hele foreningsdelen 

og aktiviteterne ligger i Kultur- og Skoledirektørens regi. AIU vil snarest tage en dialog med den 

nye tekniske direktør for at orientere hende om idrættens pointer, inden hendes nye 

organisationsstruktur ligger helt færdigt.  

 

Det blev aftalt at AIU fremover vil markere runde fødselsdage i bestyrelsen med et beløb på op til 

DKK 500,00.  



  

 

 

AIU indkalder forslag til prismodtagere ved Ungdomsfondens Prisoverrækkelse 2013: AIUs 

idrætspris som gives for en særlig indsats, samt lederpris (en for idrætten og en for spejderkorpsene) 

+ unglederpriser (en for idrætten og en for spejderkorpsene). Der udarbejdes et ark med info om 

hvilke priser der kan indstilles til og hvornår.  

 

Næste møde afholdes mandag den 21. januar 2013 kl. 18 i Engholmhallen; på dette møde aftales 

dato for møde med politikerne. Mødet derefter bliver mandag den 4. marts kl. 17-19, så man evt. 

kan gå direkte til Allerød Ungdomsfonds Prisoverrækkelser.  

  

 


