
 

 

Allerød Idræts Union 
Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/foreninger i Allerød Kommune 

Besøg vores hjemmeside http://www.alleroedidraetsunion.dk/ 
Byagervej 17B – 3450 Allerød - Tlf. 48 17 66 71 - Mobil 30 17 88 64 - E.mail: poul@blovstroed.dk 

 

Blovstrød, den 18. juni 2014 

 

Referat 

af bestyrelsesmøde i AIU 

torsdag den 8. maj 2014 i Blovstrød Svømmehal 

 

I mødet deltog: Dorte Paludan, Lennart Klamer, Helge Christensen, Johnny Lehmann, Ivan 

Skov, Else Vad, , Claus G. Christensen, Anders Hebo og Poul Møller Hansen.   

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

 

Der var afbud fra: Mette Koch Sonnenborg  

 

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. 

Dagsordenen blev godkendt med den kommentar, at Poul tager kontakt til udvalgsformanden med 

vores ønske om et uformelt møde. 

 

2.  Godkendelse af referat af seneste møde. 

Der var ingen bemærkninger til referatet af mødet den 1. april 2014. 

 

3. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører. 

Arbejdsgruppen bestående af Johnny, Ivan og Dorte fra AIU samt Peter Bennett fra DGI havde holdt 

møde den 6. maj. 

Målgruppen bliver de 15 - 18 årige, der er aktive i deres klubber, Klubberne skal vide det også 

forpligtiger dem at sende de unge af sted. De skal have støtte og hjælp til at afvikle deres projekt når 

de kommer tilbage i klubberne. 

Den økonomiske ansøgning til kommunen er sendt af sted. Det haster lidt, da steder m.m. skal bookes. 

Poul snakker med Kai Ravn om dette. 

Alt det praktiske tager DGI sig af, lige som de lægger ud når og hvis vi får tilsagn fra Kommunen 

Det bliver i weekenden 6.-7. september med formøde d. 27. august og eftermøde d. 17. september. 

Vi omtaler det på repræsentantskabsmødet. 

Dorte bliver kontaktperson vedrørende tilmeldinger og spørgsmål fra klubberne. 

  

4. Meddelelser 

- Der er indbudt til møde om ”Kløverstier” onsdag den 14. maj 2014 kl. 16.00-18.00 på Rådhuset. 

Etablering af et netværk af motionsstier i Allerød Kommune vil være et positivt tiltag, omfatter dette 

også mulighed for ridestier?  

 

-Undersøgelsen ”Analyse af koordineret sambrug, driftsforhold og bygningsoptimering på  

idrætsområdet". 

Den 29. april 2014 var Poul Møller Hansen til et ca. 1 times langt interview i forbindelse med denne 

undersøgelse. 

Efterfulgt af et møde, hvor en række af bestyrelserne for kommunens idrætsanlæg var repræsenteret, vi 

fik på mødet en god debat omkring arbejdet i bestyrelserne og deres ønsker til udvikling af arbejdet i 

bestyrelserne. 

 

I forbindelse med undersøgelsen har de klubber, der lejer sig ind på private anlæg har ikke modtaget 

spørgeskemaer. Er det en fejl? 

 
D. 12. juni afholder fritidsnævnet møde med foreningerne, hvor et af emnerne er fritidspolitikken. Der 

kommer indkaldelse ud. Det foregår i Lyngehallerne. 

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


  

 

  

5. Projekter/opfølgninger: 

Løbesti med lys Vi prøver med et nyt forslag, der kunne knyttet en sti med lys sammen med Høveltes 

terrænbane, der det meste af tiden er åben for offentligheden, bortset fra perioder, hvor området bruges 

til øvelser. Det kræver dog samarbejde med forsvaret og Allerød Kommune. 

Poul snakker med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget John Jensen om dette. 

 

Der er en politisk vedtagelse om renovering af Skovvang, men ingen penge. Hvad betyder det? 

Ellers er der ingen renoveringer på idrætsområdet. 

 

Løbebanen på Skovvang renoveres i løbet af sommeren. 

Blovstrød svømmehal har fået 25 m certifikatet. 

Udvidelsen af Blovstrødhallen er sendt i licitation, og resultatet forventes at foreligge i midten af maj. 

 

6. Frivillighedscenter 

Der er enighed om, at Allerød har brug for et frivillighedscenter. 

Dorte fortalte om sine undersøgelser af andre kommuner, hvor deres frivillighedscenter generelt er 

mere målrettet de sociale organisationer. 

Der er ingen kommuner, hvor idrætten med i frivillighedscenteret. 

 

7. Repræsentantskabsmødet den 27. maj 2014. 

-AIUs prioriteringsliste – opdatering 

Prioriteringslisten laves færdig, det var enighed om prioriteringsrækkefølgen. Prioriteringslisten 

tilføjes visionsplancher for idrætten i Lynge og Blovstrød. 

-Beretning 

Der aftaltes disposition for beretning. Beretningen sendes til bestyrelsen til kommentering. 

 

  Valg: 

 Poul Møller Hansen, formand (lige årstal) villig til genvalg 

 Anders Hebo, kasserer (ulige årstal) ikke på valg 

 Dorte Paludan, sekretær  (ulige årstal) ikke på valg 

 Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer (fire lige årstal , tre ulige årstal) 

 På valg er: Else Vad, LUI, villig til genvalg 

   Lennart  Klamer, Lillerød Badmintonklub ønsker ikke valg, 

   LBs formand Bo Jensen foreslås som nyt bestyrelsesmedlem 

   Claus G. Christensen, ALBA, villig til genvalg 

   Helge Christensen, LIF, villig til genvalg  

 

 1 revisorer Helle Petersen på valg, villig til genvalg 

 1 revisorsuppleant Poul Tyron på valg, villig til genvalg 

    

8. AIUs hjemmeside. 

Intet nyt, tages op på næste møde. 

 

9. AIUs økonomi. 

Anders gennemgik regnskabet, der var igen kommentarer. 

 

10. Eventuelt. 

Næste møde i AIUs bestyrelse er den 27. maj 2014 kl. 18.00, forud for repræsentantskabsmødet. 

 


