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Blovstrød, den 11. februar 2013
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
onsdag den 21. januar 2012
i Engholmhallen.
I mødet deltog: 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.
Der var afbud fra: Lisbet Pals Svendsen

1.

Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Intet til dette punkt.

2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Kai Raun ankede over omtalen af præsentationen af lokalebookingsystemet på mødet med
foreningerne den 1. november 2012, der blev i referatet af AIUs bestyrelsesmøde den 28. november
2012 udtrykt kritik af præsentationen, som han mente ikke var rimelig, og orienteringen på mødet
med foreningerne blev givet ud fra den viden, der var til lokalebookingsystemet på det tidspunkt.
3. Meddelelser.
-på mødet i Fritidsnævnet den 10. januar 2013 blev der bevilget et tilskud på 10.000 kr. til opstart af
foreningsfitness i LUI.
Vi har fået indbydelse til åbningsreception den 1. februar 2013 17.00 – 19.00 i Lyngehallen. Hvem
kan deltage, og hvad skal vi give i ”startgave”?
Anders Hebo deltager og medbringer en plante som gave fra AIU.
-Lysstien fra Skovensvej til Ravnsholtkvarteret bliver ikke til noget Skov- og Naturstyrelsen har
givet afslag i henhold til fredskovpligten, og ser helt bort fra at skoven skal bruges til rekreative
formål.
Der arbejdes nu på andre muligheder for etablering af en lyssti til løbetræning.
Mødet Allerød Kommunes nye tekniske direktør Agnete Thomsen blev afholdt fredag den 21.
december 2012, vi Helge Christensen og Poul Møller Hansen deltog i mødet, hvor vi fra AIU gav
en orientering om idrætten i Allerød Kommune, og den store tilslutning der med ca. 12.000
medlemsskaber heraf godt 6.000 under 25 år, der i Allerød Kommune er til idræt.
Axel Nielsen tidligere formand for Blovstrød Løverne har udarbejdet et oplæg til tværfagligt
træningssamarbejdet vedr. eliteudøvere, hvor der kan udveksles erfaringer vedr. træning, og bidrage
til en mere alsidig træning af eliteidrætsudøvere.
ArbejdsPladsVurdering (APV) er for flere idrætsforeninger en administrativ opgave, de ikke kan se
noget formål med. Der var en større artikel i Politiken fredag den 11. januar 2012.
For de foreninger, der har lønnede trænere/instruktører er der nogle ting der skal være på plads og i
orden.
Idrættens hovedorganisationer Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
er opmærksom på og arbejder med problemstillingen.

Den 7. marts 2013 afholdes møde for foreningerne i Allerød, og dagsordenen vil indeholde følgende
punkter:
-Gennemgang og debat om fritidspolitikken.
-Orientering om Spild’op arbejdet på Gladgården
-Orientering om hvor langt arbejdet med bookingssystemet er.
Allerød Ungdomsfonds prisuddeling finder sted mandag den 4. marts 2013 kl. 19.00 i
Blovstrødhallen, og der efterlyses indstillinger til leder, minilederpris og idrætspriser.
Idrætspriser gives til unge under 25 år, som har vundet DM, SM og LM individuelt og på hold.
4. Projekter:
-Møllemoseanlægget, klubhuset mm.
En investering på 38 mio. kr. og der er gang i arbejdet på byggepladsen.
Der mangler afklaring af om en forpagter af køkken og cafeteria kan få tilladelse til at levere mad
ud af huset. Det vil være en forudsætning for at få økonomi i driften af køkken og cafeteria.
Det anbefales og ønskes at opvisningsbanen på Møllemosen etableres som en kunstgræsfodboldbane, det vil være det rigtige valg set på langt sigt.
Der er overvejelse omkring navngivning af Møllemoseanlægget, og der er en række forslag i spil.
-BIF-fodbold til Blovstrødhallen
Der søges om frigørelse af midler til, at tegning og projektering kan sættes i gang. Første fase vil
være ved hjælp af arkitekter at få lavet en række forslag til udbygning af faciliteterne i/ved
Blovstrødhallen.
-Blovstrød Svømmehal
Klima- og Miljøudvalget skal på mødet den 29. januar 2013 behandle et forslag om at fremskynde
renovering af bassinet i Blovstrød Svømmehal til sommeren 2013, mod som oprindeligt foreslået
2016.
-Lillerød Bymidte og foreningshuset
Pensionisthusets brugere og deres aktiviteter vil blive flyttet til ”Frikirken”, Lillerødhallerne og
klubhuset på Skovvang Stadion.
Nedrivning af det gamle pensionisthus er planlagt begyndt juni 2013, når denne er afsluttet, vil
opførelsen af foreningshuset blive sat i gang.
-Skovvang Stadion og klubhus
Der er lavet en bygningsmæssige gennemgang af klubhuset, som skal ende med en prioritering af
vedligeholdelsesopgaver.
-Lyssti
Er omtalt under meddelelser.
5. Opfølgninger.
-Nyorganisering af Allerød Service
Kai Raun har som virksomhedsleder ansvaret for drift og vedligeholdelse af ejendomme og
bygninger i Allerød Kommune.
Der ændres ikke på de 3 teams, Øst team, Vest team, Grønt team, men det 4. team håndværk og
logostik bliver placeret under beredskabet med Thøger Refshauge som virksomhedsleder.

Politisk er det således at idrætsanlæggene ligger i Klima- og Miljøudvalget, medens det
foreningsmæssige ligger i Kultur- og Idrætsudvalget.
-bemanding på anlæg/haller.
Der er for nuværende ingen planer om ændring i bemanding på idrætsanlæggene, og inden der laves
ændringer vil AIU blive hørt.
-låsesystemerne, hvor langt er man med dette?
Ansvaret for låsesystemerne ligger ved beredskabet, og der arbejdes på forbedringer, men det
forudsætter, at der er hurtigt netværk på det pågældende anlæg.
- Legionellabakterier i badevandet
-resultat af undersøgelsen
Resultatet af undersøgelsen viser, at der ikke er problemer på idrætsanlæggene i Allerød
Kommune
-hvad er der gjort ved evt. risikoanlæg.
Forebyggelse på anlæg med problemer vil være regelmæssig gennemskylning med varmt vand.
-Udvidelse af den samlede anlægsramme for danske kommuner, hvad betyder det for Allerød
Kommune?
Den af regeringen udvidede anlægsramme er givet på betingelse af en tilsvarende besparelse
på servicerammen, så samlet set giver det ikke kommunerne større råderum.
-Tennisgulvet forventes klar til brug i uge 8 2013.
Der i Lyngehallerne, Lillerødhallerne og Blovstrødhallen opsat info-skærme, som kan bruges til
informere om aktiviteter i hallen, meddelelser fra kommunen, reklamer mm.

6. Forberedelse af møder med de politiske partier.
Poul Møller Hansen arbejder videre på mødepapiret og sender udkast til AIUs bestyrelse.
7.

I 2013 afholdes valg til byrådet.
-skal vi holde et valgmøde i oktober?
Ja, AIU afholder valgmøde i oktober 2013 og Andres Hebo spørger Oskar Treib om han kan
være ordstyrer, og de aftaler dato for valgmødet.

8. AIUs hjemmeside
Der var intet nyt vedr. AIUs hjemmeside.
Med Lennart Klamer som tovholder udarbejdes der en række anbefalinger til Allerød Kommunes
hjemmeside, der skal bidrage til bedre præsentation af idrætsanlæg og idrætten.
9. AIUs økonomi.
Ingen ændringer i forhold til sidste møde, regnskabet for 2012 vil foreligge inden næste møde den
4. marts 2013.
10. Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.

