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Blovstrød, den 05. februar 2014
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 28. januar 2014
i Blovstrødhallen.
I mødet deltog: Helge Christensen, Johnny Lehmann, Ivan Skov, Dorte Paludan, Lennart
Klamer og Poul Møller Hansen.
Der var afbud fra: Claus G. Christensen, Mette Koch Sonnenborg, Anders Hebo, og Else Vad.

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Følgende punkter blev tilføjet: Møde med politisk udvalg, Hall of fame, og prisuddelingen d. 17.3
kl. 19 i Lynge hallen
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Referatet er godkendt og lagt på nettet.
3. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører.
Målet er at skabe et netværk blandt de unge ledere/ trænere på tværs af idrætsgrenene og samtidig
give dem viden om opbygningen af klubberne, i Allerød og på landsplan. Der skal være indbygget
teambuilding og masser af bevægelse. Vidensdeling og konfliktløsning er emner, der kunne komme
på tale. Det bliver med en overnatning. Pga. misforståelser var konsulenten fra DGI ikke inviteret.
Johnny sikrer det sker til næste møde i AIUs bestyrelse.

4.

Meddelelser
Valg af medlemmer til Fritidsnævnet
Anders Hebo genopstiller ikke til Fritidsnævnet, Lone Olczyk er spurgt, om og har sagt ja til at
varetage denne post. Poul Møller Hansen genopstiller.
Frivillighedscenter for de frivillige foreninger
Dorte Paludan har fundet og rundsendt ”Kulturkalenderen” fra Rudersdal Kommune –
november 2013 med omtale af Frivillighedscentret i Rudersdal.
Dorte Paludan forsøger, at få mere information om Frivillighedscenteret i Rudersdal
Kommune. Johnny Lehmann ser hellere flere ansatte i forvaltningen.
Udbygning af Blovstrødhallen
Der er i forvaltningen arbejdet på et løsningsforslag, som kan rummes indenfor den af byrådet
givne ramme.
Fra idrætten både BIF og AIU må holde fast i, at projektet sikrer, at BIF fodbolds forhold ikke
forringes i forhold til deres nuværende forhold, samt at projektet bliver fremtidssikret, således
at der bliver plads til, og mulighed for udvidelse til at huse den forøgede aktivitet, der vil være
en følge af den planlagte udbygning af Blovstrød med over 600 boliger.
Kai Raun
Fylder rundt og holder reception tirsdag den 4. februar 2014 kl. 14.00-17.00 i mødelokalerne i
Lillerødhallerne. Der købes en gave fra AIU

DIF Undersøgelse: Erik lund var den eneste der kommenterede den. Vi blev enige om med
Lennart som ankermand at læse den grundigt igennem og gennemgår den på næste møde.
Coachkursus: Der bliver ingen deltagelse fra AIU eller Allerød.
Stutsborg Rideklub bliver miljøcertificeret som den første rideklub i landet i slutningen af
februar.
Bygningseftersyn og klima gennemgang: Vi savner at få rapporten til gennemlæsning og
håber kommunen har fået den færdig, som lovet, vi vil også gerne vide hvilke midler det vil
kræve at renovere idrætsanlæggene.
5. Skolereform.
I Allerød Kommune er arbejdet med at implementere den nye folkeskolereform er i fuld gang, og
for Allerød Byråd er det vigtigt, at arbejdet foregår i dialog med interessenterne.
Fra Forvaltningens side er AIU inviteret som repræsentanter for idrætslivet i kommunen til et møde,
hvor proces og status for reformen skal drøftes.
Fra kommunen deltager Kai Raun, Susanne Knigge (projektleder) og Jesper Holdflod Pallesen.
Fra AIU har følgende deltagere meldt sig Dorte Paludan, Johnny Lehmann og Poul Møller Hansen.
Der er foreslået at første møde afholdes torsdag den 6. februar 2014 kl. 17 i Lillerødhallen.
6. Årshjul for arbejdet i AIU
Der var et par tilføjelse. Det medsendes som bilag. Hjulet tages op på de næste møder også, så vi er
sikker på, at den er så komplet, som muligt.
7. Idrættens placering på Allerød Kommunes hjemmeside
Vi gennemgik Allerød Kommunes hjemmeside og det er meget svært at finde link til
idrætsklubberne. Heller ikke under foreningsportalen er der link. Vi så også på Rudersdal
Kommunes hjemmeside, hvor man på startsiden kan finde foreninger, med link til de forskellige
foreninger. Johnny tager kontakt Jesper Holdfold Pallesen omkring dette både personligt og
skriftligt. Det ville være naturligt, hvis man kunne finde foreninger via kommunens hjemmeside.
8. AIUs hjemmeside.
Den trænger også til et eftersyn. Skal være uden tlf.nr. på forsiden. Poul snakker med Lisbeth om
hvordan dette løses.
9. AIUs økonomi.
Der var afbud fra Anders, men Poul oplyste at indbetalinger var på vej og økonomien pæn.
10. Eventuelt.
Dato for næste møde: Onsdag d. 26. februar kl. 18 i Allerød Idræts Park
Dato for AIUs repræsentantskabsmøde: tirsdag d. 20. maj for bestyrelsen kl. 18 og selve mødet kl.
19 på Skovvang stadion.
Ivan stopper jo som formand, men forventer at fortsætte med at repræsentere AFK i AIU.

