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Blovstrød, den 26. februar 2014 

 

Referat 

af bestyrelsesmøde i AIU 

onsdag den 26. februar 2014  

i Allerød Idrætspark. 

 

I mødet deltog: Helge Christensen, Johnny Lehmann, Ivan Skov, Else Vad, Lennart Klamer, 

Claus G. Christensen, Anders Hebo, Poul Møller Hansen og Dorte Paludan.   

Drift- og idrætsinspektør Kai Raun deltog i behandling af punkterne 3 - 5 på dagsordenen. 

Konsulent Peter Bennett, DGI Nordsjælland deltog i behandling punkt 3 på dagsordenen. 

 

Der var afbud fra: Mette Koch Sonnenborg 

 

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. 

 Der var ingen tilføjelser til den udsendte dagsorden. 

 

2.  Godkendelse af referat af seneste møde. 

 Der var ingen bemærkninger til referat af mødet i AIUs bestyrelse den 28. januar 2014. 

 

3. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører. 

Peter Bennett fra DGI fortalte om de erfaringer DGI har fra lignende kurser og hvilke ideer de har 

gjort sig. 

Man burde kunne forpligtige de unge, der deltager i kurset til at gøre noget for klubberne til 

gengæld. Kurset skal indeholde både ude og inde aktiviteter og indhold er mere vigtigt end sted. 

Kursisterne skal selv være aktive. 

Vi regner med en aldersgruppe på 15- 20 år og ca. 15-20 deltagere. Der skal et par stykker med som 

hovedundervisere/ tovholdere og derudover eksterne undervisere. Vi må prøve at få de unge med i 

idefasen. Der skal gerne opstå et netværk på tværs, samarbejdet skal styrkes og det må gerne føre til 

at kursisten bliver igangsætter i klubben. 

DGI påtog sig opgaven med at lave et udkast til program og budget. Det gennemføres i september 

og DGI har en deadline i uge 12. 

Til vores møde med kultur og fritid, som ikke er aftalt og som vi skal have aftalt hvem der tager 

initiativ til vil vi gerne kunne præsentere et oplæg. 

  

4. Meddelelser 

 -Valg af medlemmer til Fritidsnævnet 

 Hvem skal være suppleanter for Lone Olzyck og Poul Møller Hansen? 

 Som suppleant for Lone Olzyck, valgtes Else Vad og Lennart Klamer, og som suppleant for  

 Poul Møller Hansen valgtes Helge Christensen og Ivan Skov. 

  

 -Frivillighedscenter for de frivillige foreninger 

 Dorte Paludan søger flere informationer omkring organiseringen af Frivillighedscentret i  

 Rudersdal Kommune og andre kommuner og vi tager det med på vores næste møde. 

 -Skolereform der blev den 6. februar 2014 afholdt møde med deltagelse af: 

 Fra Allerød Kommunen Kai Raun, Susanne Knigge (projektleder) og Jesper Holdflod  

 Pallesen. 

Fra AIU Dorte Paludan, Johnny Lehmann og Poul Møller Hansen. Der kom meget lidt konkret 

ud af mødet. Meget afventer møde i børne- og ungeudvalget d. 3. marts. Det er dog klart at 

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


  

foreningernes deltagelse i bevægelsen på skolerne skal aftales med den enkelte skole. Det skal 

forventes at de ældste årgange 7.- 9. klasse skal være på skolen til 15.30. 

 Dorte laver et udkast til skolelederne om et fællesmøde, således at vi er bedre rustet til at give  

 information videre om hvordan samarbejdes forventes i fremtiden. 

   

 -Spørgeundersøgelse om borgernes ønsker vedr. idræt. 

 Det er glædeligt at Allerød Kommune gennemfører denne undersøgelse, og vi afventer med  

spænding resultatet, som kan blive et godt værktøj i planlægningen af fremtidige 

idrætsinvesteringer.  

Der nedsættes en følgegruppe til denne undersøgelse: 

Hvem skal deltage fra AIU? 

Fra AIU deltager: Dorte Paludan, Else Vad og Helge Christensen. 

I forbindelse med spørgeundersøgelsen gennemføres der pt. En brugertælling på 

idrætsanlæggene. 

 Vi havde en debat om sammensætningen af følgegruppen, da vi mente at anlægsbestyrelserne 

er overrepræsenteret i forhold til klubber og foreninger, der kun repræsenteres gennem AIU. 

Det kunne have været en ide, at anlægsbestyrelserne havde haft fællesrepræsentation i lighed 

med klubberne.  Det skal i den sammenhæng præciseres, at AIU ikke er anlægsbestyrelsernes 

interesseorganisation. Vi repræsenterer foreningerne/idrætsklubberne. 

Med henblik på at styrke samarbejdet mellem foreningerne og anlægsbestyrelserne omkring 

renovering og nyanlæg, blev det aftalt, at vi inviterer anlægsbestyrelserne til et dialogmøde. 

 

Mødet i følgegruppen bliver tirsdag eller torsdag i uge 12. 

Det blev ikke aftalt hvem og hvornår vi inviterer anlægsbestyrelserne. 

  

 -Stutsborg Rideklub er blevet miljøcertificeret – flot arbejde og tillykke med det. 

  

 -Der er modtaget en henvendelse vedr. projekt ”frivillige rollemodel for sårbare borgere i  

Allerød Kommune”, der indbydes til informationsmøde på Allerød Rådhus tirsdag den 11. 

marts 2014 kl. 19.00 – 21.00.  

Projektmedarbejder Søren Stalk Andersen oplyser man forventer, at der skal anvendes 2-4 

timer pr. måned på opgaven som rollemodel. 

Vi kan medvirke til at sprede information om dette tiltag til medlemsforeningerne, men ser ikke 

at vi har mulighed for at gå aktivt ind i dette arbejde. Dorte Paludan går dog til 

informationsmødet, der kan derefter evt. udarbejdes informationsmateriale til klubberne. 

 

 -Der er modtaget en henvendelse fra Allerød Rotary Klub vedr. ”Når livet gør ondt” hos unge  

 Piger. Der afholdes et informationsmøde om GirlTalk onsdag den 9. april 19.00- 21.00 på  

 Kirkehavegaard.  

Vi kan medvirke til at sprede information om dette tiltag til medlemsforeningerne, men ser ikke 

at vi har mulighed for at gå aktivt ind i dette arbejde. 

 

 -Allerød Fodbold Klub har valgt ny formand, og den nye formand er Flemming Bærentzen.  

 IvanSkov, fortsætter med repræsentere AFK i AIU. 

 

 -Allerød Stavgangsforening har valgt ny formand her afløses Jens Bülow af Poul Peter Holbek. 

  

- DGI Nordsjælland afholder fra d. 20.- 22. juni sommerstævne i Lynge i samarbejde med LUI. 

  

 



  

5. Projekter/opfølgninger: 

 -BIF-fodbold til Blovstrødhallen/udvidelse af Blovstrødhallen: 

Det ser ud til at blive et noget beskåret projekt bl.a. ser det ud til der kommer et omklædningsrum 

mindre. Der arbejdes efter møde tidligere i dag med to modeller for indpasning af fodbolden.  

Der vendes tilbage når der er afholdt yderlige møder også i klubberne. 

Fra AIUs side pointeres det at der skal tages højde for de kommende udbygningsplaner i Bloustrød. 

-Blovstrød Svømmehal: 

Der åbnes for svømning igen d. 3. marts. Det skulle se rigtig flot ud. 

-Bygnings- og anlægsvedligeholdelse, hvad er planerne for 2014: 

Alt er disponeret og eneste projekt er kunststof løbeplanen på Skovvang stadion. Det påbegyndes i 

juni/juli 

-Løbesti med lys: 

Der er ikke sket noget. 

 

6. DIF kommuneundersøgelsen. 

 Lennart havde som lovet nærlæst undersøgelsen og kom med følgende oplæg, som kommer over 

på slides og gøres klat til mødet med kultur og fritid. 

Allerød kommune kunne generelt være mere idrætsleder venligt. Allerød bruger penge på idrætten, 

undersøgelsen siger ikke noget om pengene bruges mest hensigtsmæssigt. 

Delt op i 4 områder. 

A. økonomi: bilag 8 ses der på anlægsudgifterne i forhold til den samlede anlægs sum, ligger 

Allerød som nr. 89 (5. sidst), der er set på anlægsudgifterne over en femårsperiode. 

B. Faciliteterne: 

Allerød er godt med på anlægsantal pr. borger, men under middel på kvaliteten af anlæggene. 

C. frivillighed: 

På dette område ligger Allerød meget lavt på antal både af udøvere og pr. antal indbygger. 

Har vi i Allerød et problem med rekutering af frivillige? 

D. idrætspolitik/ trivsel. 

Allerød ligger nr. 1 i foreningerne egne opfattelser af hvordan klubberne trives. 

Men når man ser på den service som Kommunen tilbyder klubberne/ de frivillige ligger Allerød 

som nr. 87 ud af 93. 

Allerød er nr. 3 i % af borgerne, der dyrker idræt/motion. Det er flot. 

 

Lennart arbejder videre. 

 

7. Idrættens placering på Allerød Kommunes hjemmeside. 

Der er sket en forbedring efter vores henvendelse til Jesper Holdfold Pallesen. Poul beder Conny 

om at gøre foreningerne opmærksomme på at de skal have de rigtige søgeord. 

Johnny beder Jesper om at adgangen bliver endnu lettere, så man kommer ind via forenings- 

registeret ikke nødvendigvis via portalen. 

    

8. AIUs hjemmeside. 

Vi skal have mere disciplin på vores egen hjemmeside og hjælpe hinanden med at få den opdateret 

 

9. AIUs økonomi. 

Der er penge på kistebunden, men det kniber med at få kontingent ind fra klubberne. Husk at sende 

mailadresse på klubbernes kasserere til Anders Hebo. 

 

 

 



  

10. Eventuelt. 

AIUs prioriteringsliste alle bedes indsamle ønsker til opdatering af denne til vores næste møde, 

og det må gerne være  med prisoverslag. 

Vi bør også gennemgå fritidspolitikken. 

 

Næste møde i AUIs bestyrelse aftaltes til tirsdag den 1. april 2014 kl. 18.00 i Lyngehallerne. 

   

  

 


