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Blovstrød, den 23.oktober 2013
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
mandag den 21. oktober 2013 i Lyngehallerne.
I mødet deltog: Mette Kock Sonnenborg, Else Vad, Dorte Paludan, Ivan Skov, 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 3 - 5 på dagsordenen.

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Der var ingen tilføjelser.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Referatet blev godkendt med en bemærkning af man gerne må melder tilbage når der spørges om
kommentarer.
3A. Forberedelse af vælgermødet den 29. oktober 2013
Vi havde en meget lang og konstruktiv debat om form og indhold på vælgermødet og var langt
omkring. Vi sætter ca. 2-2½ time af til mødet og Poul tager kontakt til de partier der endnu ikke har
meldt tilbage om hvem der deltager. Poul tager ligeledes kontakt til Allerød nyt og Frederiksborgs
amtsavis.
Vi skal alle huske at opfordre vores medlemmer til at komme. Det sættes ligeledes i de nævnte
aviser.
Vi endte med at sende følgende ud til de deltagende politikere, AIUs medlemsforeninger,
Frederiksborg Amts Avis og Allerød Nyt:
Blovstrød, den 24. oktober 2013
Kære deltagere i Allerød Idræts Unions vælgermøde d. 29. oktober 2013 kl.19.30 i klubhuset på
Allerød Idrætspark.
Her følger lidt informationer om, hvordan vi tænker os, mødet skal afvikles og de hovedspørgsmål,
vi gerne vil have jer til at svare på.
Poul Møller Hansen vil indlede kort og byde velkommen.
Oskar Trieb vil være mødets dirigent og styre os igennem mødets to halvlege.
Som indledning på hver halvleg vil I hver især få max. 2 minutter til at komme med jeres holdning
og kommentarer til de stillede spørgsmål, og derefter vil der være mulighed for debat mellem jer
indbyrdes og spørgsmål fra salen.
Første halvleg vil omhandle forenings livets vilkår og kommunens hensigt om t gøre det nemmere
at være frivillig, anden halvleg vil omhandle idrættens facilliter og de fysiske rammer.
Der vil være en pause mellem de to halvlege.

Hovedspørgsmålene i første halvleg vedr. foreningslivets vilkår er følgende:
 I den forgangne byrådsperiode har AIU flere gange oplevet, at initiativer ikke er
gennemført pga. manglende ressourcer. Hvad vil du og dit parti gøre for at sikre, at der i
Allerød Kommune er ressourcer nok, til at kommunen kan føre sin egen fritidspolitik ud i
livet?
o Fritidspolitikken siger bl.a. "Vi ønsker at minimere den administrative byrde for
foreningerne med det mål, at foreningerne i højere grand kan fokusere på
aktiviteten og medlemsplejen og på den måde gøre det nemmere at rekruttere
medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og frivillige?
 Hvor ser du og dit parti idrætsforeningerne i den nye heldagsskole?
Hovedspørgsmålene i anden halvleg vedr. idrætsfaciliteter og fysiske rammer er som følger:
 Hvilke tanker gør du og dit parti jer om nye anlæg på idrætsområdet de næste 4 år?
 Hvilke tanker gør du og dit parti jer om vedligeholdelse og opdateringer på idrætsområdets
eksisterende anlæg, herunder hvordan de anlæg, der ikke er kommunalt ejet, sikres
vedligeholdelse?
 Hvilke tanker gør du og dit parti jer om adgangen til alle kommunens idrætsklubber? Her
tænker vi specielt på busforbindelser og cykelstier - også til yderområderne.
Både Allerød nyt og Frederiksborgs Amtsavis vil være inviteret til mødet. Om de deltager vides ikke
i skrivende stund.
På gensyn til en forhåbentlig god og konstruktiv debat om idrættens forhold i Allerød Kommune.
Med venlig hilsen
Poul Møller Hansen

Dorte Paludan

Som afledning af debatten tages AIUs prioriteringsliste op på næste møde, så der kan
fremlægges et revideret forslag på repræsentantskabsmødet.
Der var meget stor enighed om at vi mangler support og løsningsmodeller fra
forvaltningen, ikke bare administration og øgede administrative opgaver til de frivillige
leder og trænere. Bookingsystemet fungerer ikke og her mangles der også support.
Der mangler en igangsætter og problemløser til at hjælpe os.
3. Meddelelser.
Allerød Cykelklub vil gerne være tilknyttet Skovvangsstadion. Der er en uforpligtigende og
konstruktiv dialog i gang. Også med andre interesserede klubber.
DGI afholder Sportskonference i Hillerød d. 22.10.2013 Poul og Dorte deltager.
DGIs sommerstævne afholdes muligvis i Lynge. Else er i dialog med dem.
I mødet på Nærum gymnasium om frivillighedscharteret deltager Poul og Lone.
Anders og Poul deltager i IRHs konference i dagene 15.-16. november.
Der er valg til fritidsnævnet. Nu er Poul og Anders udpeget. Anders stopper. Det drejer sig om 5-6
møder om året. AIU udpeger også en repræsentant for Handicap området.
Vi tager det op i november på vores møde.
Der skal også vælges halbrugerbestyrelser.

Det var et godt møde vi havde med de politiske partier, der er dog forskellige opfattelse af hvad vi
fik ud af mødet, men alle var enige om at dialogen var god. Vi føler repræsentanterne fra
vælgerforeningerne fik en god påklædning og viden om vores forhold. Det fortjener en gentagelse
men af hensyn til budgetforhandlingerne og muligheden for at påvirke disse bør mødet ligger meget
tidligere på året.
Vi har ikke som samlet organisation været gode nok til at melde vores ønsker ud og vores
lobbyarbejde mangler. Her har de enkelte klubber markeret sig bedre.
Der skal vi gennem bl.a. læserbreve og andet sætte ind fra maj måned og hen over sommeren, så der
er en viden om hvad klubberne har af forventninger og ønsker for at kunne tilbyde borgerne de
optimale tilbud på idrætsområdet. Vi skal lave bedre lobbyarbejde og gerne visualisere vores forslag
samt komme med en priside.

4. Projekter/opfølgninger v. Kai Raun:
-Allerød Idrætsanlæg, klubhuset mm.
Allerød Idrætspark der er nogle driftsmæssige problemer, bl.a. vand på gulvet i
omklædningsrummene, akustikken og skilte og bænke. Der arbejdes på at løse problemerne.
Fodboldklubben har selv udfærdiget en "mangelliste” til Allerød service.
-BIF-fodbold til Blovstrødhallen/udvidelse af Blovstrødhallen
Om ca. 14 dage forventes der svar fra arkitekten om de sidste forhold bl.a. handicaptoiletter.
Der findes allerede nogle tegninger. Det forventes de går i gang til marts.
-Blovstrød Svømmehal
Svømmehallen forventes åbnet igen 3. marts 2014 hvilket gør det svært for svømmeklubben at
fastholde aktiviteterne indtil da.
-Bygningsvedligeholdelse, hvad er status for 2013 og planer for 2014?
Det er kun løbebanen der renoveres denne gang ellers er det skoletoiletter og gulv/loft på
Engholmskolen.
-Idræt/bevægelse i børneinstitutioner
Det er ikke kommet med budgettet for 2013 og 2014.
Vi skal rette henvendelse til skoledirektøren og bede om et møde, så vi allerede inden
planlægningen af haltider m.m. for sæsonen 2014/2015 får en afklaring af hvad indførelse af
heldagskolen pr. august 2014 vil betyde for brug af hallerne og det frivillige idrætsliv og hvornår
klubberne kan starte deres aktiviteter og hvordan vi bliver en del af idrætten i skolen.
-Supercykelsti og løbesti med lys
Der vides p.t. ikke så meget.
5. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører.
-nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af program
Det tages op igen på næste møde. Der mangler stadig nogle navne til at deltage i et arrangerende
udvalg. Husk at spørge nogle af de unge.
6. AIUs hjemmeside
Poul opdaterer den med referater og prioriteringsliste samt den nye bestyrelse

7. AIUs økonomi.
Tages op igen næste gang
8. Eventuelt.
Der er fremsat et ønske om hjertestarter kursus vi spørger IRH om de vil lave et kursus om
førstehjælp og hjertestarter i Allerød, det vil i så fald blive gratis. Også et kursus om bestyrelsens
opgaver og ansvar er på ønskesedlen.
Dato for næste møde.
Vi mødes kl. 18.00 inden vælger mødet den 29. oktober 2013
Julemødet holdes d. 26. november 2013 kl. 18.00 i Lillerød hallerne.

