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Blovstrød, den 23. december 2013
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 26. november 2013
i Lillerødhallerne.
I mødet deltog: Mette Koch Sonnenborg, Helge Christensen, Johnny Lehmann, Anders Hebo,
Ivan Skov, Claus G. Christensen, Dorte Paludan og Poul Møller Hansen. I punkt 5 deltog Kai
Ravn
Der var afbud fra: Lennart Klamer og Else Vad.
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Referatet blev endelig godkendt.
3. Meddelelser.
Sportskonference, flere fra Allerød deltog i konferencen, der blev afholdt af DGI. Multihaller, der
kan deles op i mindre sale må siges at være vejen frem.
Frivillighedscharter blev diskuteret på Nærum Gymnasium. Poul deltog.
IRH konference her deltog Poul og Anders, her blev der bl.a. talt skolereform og
frivillighedscharter og mulighed for oprettelse af frivillighedscenter.
Dorte finder oplysninger om frivillighedscenteret i Rudersdal og sender rundt.
Poul skriver til HR medarbejderen og skolechefen omkring idrætten og skolereformen.
Der er to formål:
-Et at få viden om fra hvad tid haller m.m. forventes ledige og
-To at gøre opmærksom på at sportsklubber er klar til den åbne skole og mere idræt, så vi vil gerne
indgå i en dialog.
Valg til Fritidsnævnet, hvem er vores kandidater? Anders har valgt ikke at genopstille, Lone der er
næstformand i Sigma kunne være et emme. Poul spørger hende.
Samtidig skal der være valg til brugerbestyrelserne for idrætsanlæggene. Disse valg skal
annonceres.
Kai har spurgt på skolerne om de vil deltage i bestyrelserne, men de er ikke interesseret.
Coachkursus: Elene Skytte Sigma har deltaget, Mette spørger om hun vil give en kort beskrivelse af
hvad kurset indeholder. Der er muligvis en kandidat til kurset fra Stutsborg Rideklub.
Fritidsnævnet har fået en forespørgelse fra Tennisklubben om flere sammenhængende timer, det
kan p.t. ikke lade sig gøre.

4. Evaluering af vælgermødet den 29. oktober 2013
Det var et rigtig godt arrangement, som bestemt skal gentages om fire år.
Der blev ikke lovet meget, og der var ikke meget forståelse for den frustration klubberne har over
den hjælp en underbemandet forvaltning har mulighed for at yde.
Det var godt og gjorde det mere overskueligt med de spørgsmål vi havde stillet op på forhånd.

Vi skal have annonceret mødet noget tidligere både over for vores medlemmer og i pressen næste
gang.
Til at se på fritidspolitikken og hvad politikerne bruger denne til nedsatte vi i Elses fravær en
arbejdsgruppe bestående af hende og Poul. Dorte ville gerne hjælpe med evt. skrivearbejde m.m.
5. Projekter/opfølgninger:
-Møllemoseanlægget, klubhuset mm. Der bliver nu investeret i nogle inventarændringer i køkkenet.
Der er lavet sluteftersyn. Ivan og Kai har mange møder og der bliver langsomt rettet op på
manglerne.
-BIF-fodbold til Blovstrødhallen/udvidelse af Blovstrødhallen: Arbejdet skrider fremad og p.t
arbejdes der med budget og pris.
-Blovstrød Svømmehal: Det ser stadig ud til at den kan genåbnes d. 3.marts 2014
-Bygningsvedligeholdelse, hvad er status for 2013 og planer for 2014?
Der er kun sat penge af til Skovvang Stadion og løbebanen, så der sker ikke andet.
-Idræt/bevægelse i børneinstitutioner, der er ved at blive udarbejdet en politisk folder, vi ser hvad
der kommer ud af det.
-Supercykelsti og løbesti med lys, Johnny arbejder videre med løbestien. Cykelstien var der ingen
viden om
-Allerød Cykelklub til klubhuset på Skovvang Stadion: Der arbejdes sammen med forvaltningen om
en tilpasning af de brugergrupper, der ønsker at bruge klubhuset.

6. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører.
Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører.
-nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af program – husk at finde kandidater.
Vi skulle gerne have de store idrætter (fodbold, svømning, atletik, gymnastik, badminton m. fl.),
men også de mindre idrætter (bordtennis og ridning m. fl.) repræsenteret i gruppen.
Der var kun to navne, så det gav ikke noget udvalg.
Vi havde en længere snak om der fra vores side skal laves et oplæg/ ramme eller de skal have helt
frirum.
Vi endte med at beslutte os for en uddannelsesweekend i september 2014 og at Johnny udarbejder et
oplæg, som vi tager op på vores næste møde.
7. Årshjul for arbejdet i AIU
Prioriteringslisten skal opdateres, derfor udsendes den sammen med referatet til klubberne som
bedes drøfte den og sende deres input ind inden 20. januar. Så arbejder vi med at samle og
konkretisere på mødet i januar og evt. februar, så den kan være klar til et møde med politikerne i
marts. Vi skal nok være noget mere konkrete i beskrivelse af hvad der ønskes og evt. komme med
henvisninger på hvad det har kostet at lave tilsvarende i andre haller/kommuner.
Ellers skal års hjulet gennemlæses, så evt. tilføjelser kan komme på.
8. AIUs hjemmeside
Dette punkt blev grundet det fremskredne tidspunkt udsat til et senere møde.
9. AIUs økonomi.
Anders oplyste at økonomien var god og skulle i gang med regnskabet.
10. Eventuelt.
Dato for næste møde. Det bliver den 28. januar 2014 kl. 18.00 i Blovstrød Hallen.

Af hensyn til Kai Ravns arbejdsopgaver og tid, blev vi enige om at vi for fremtiden vil vurdere
dagsorden inden hvert møde og tilbyde ham en friaften, hvis der ikke er punkter på det er
nødvendigt at han deltager i.
Ivan stopper som formand den ved kommende generalforsamling i Allerød Fodboldklub.

