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Blovstrød, den 23. august 2013 

 

 

 

 

Referat 

af bestyrelsesmøde i AIU 

tirsdag den 26. august 2013  

i Lillerødhallerne 

 

I mødet deltog: Mette Kock Sonnenborg, Else Vad,  Helge Christensen, Lennart Klamer, 

Johnny Lehmann,  Claus G. Christensen, Anders Hebo, og Poul Møller Hansen.  

Drift- og idrætsinspektør Kai Raun deltog i behandling af punkterne 1 - 5 på dagsordenen. 

 

Der var afbud fra: Dorte Paludan og Ivan Skov. 

 

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. 

 

2.  Godkendelse af referat af seneste møde. 

 

3. Meddelelser.  

Else Vad blev i lørdags kåret som årets lyngeborger, herfra skal lyde et stort tillykke med denne 

ærefulde titel. 

 

Den 13. august 2013 blev ”Du gør en forskel” prisen overrakt til Benno Bergmann, BIF fodbold. 

Overrækkelsen sket i tilknytning træning på Blovstrød Stadion, og det har fået flot omtale i 

Frederiksborg Amts Avis og Allerød Nyt. 

Benno Bergmann lægge i sit arbejde som træner stor vægt på at holdet fungerer godt socialt, og er 

overbevist om at dette er medvirkende til spillerne bliver, selvom de tilhører en aldersgruppe, som 

er vanskelig at fastholde. 

 

BIF Håndbold har etableret et udendørs fitnessanlæg ved Blovstrødhallen. Anlægget blev indviet 

den 12. august 2013. 

 

Socialdemokratiet havde indkaldt til ”lyttemøde” den 20 august 2013 Johnny Lehmann deltog i 

mødet, hvordan var tilslutningen? 

Hvordan forløb mødet? 

 

Der har været tale om at Allerød Service, skal konkurrenceudsættes, hvor er denne sag? 

  

4. Projekter/opfølgninger: 

 -Møllemoseanlægget, klubhuset mm. 

 -BIF-fodbold til Blovstrødhallen/udvidelse af Blovstrødhallen 

 -Blovstrød Svømmehal 

 -Bygningsvedligeholdelse, hvad er status for 2013 og planer for 2014? 

 -Idræt/bevægelse i børneinstitutioner 

 -Supercykelsti og løbesti med lys 

  

5. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører. 

 -nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af program 

http://www.alleroedidraetsunion.dk/
mailto:poul@blovstroed.dk


  

 

   

7.  Forberedelse af mødet med de politiske partier torsdag den 12. september 2013. 

  

8. Vælgermødet tirsdag den 29. oktober 2013 

  

9. AIUs hjemmeside 

 

10. AIUs økonomi. 

 

11. Eventuelt. 

 Dato for næste møde. 

  

  

 


