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Blovstrød, den 1. september 2014
Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 19. august 2014 i Blovstrødhallen
I mødet deltog: Dorte Paludan, Mette Koch Sonnenborg, 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 1, 2, 3, 5 og 6 på dagsordenen.
Der var afbud fra: Helge Christensen og Bo Jensen, i stedet for Bo deltog Peter Hansen.
1.

Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Der var ingen tilføjelser

2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Referat af repræsentantskabsmødet og de ændrede vedtægter er underskrevet af dirigenten Per Frost Henriksen. Mette
havde et afklarende spørgsmål omkring 50 meter svømmehal.
3. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører.
-Hvad er status?
Der er 9 tilmeldte og allersidste frist for tilmelding er fredag d. 21.8.
Johnny, Poul og Dorte træffer derefter beslutning om hvad vi gør.
DGI har søgt at tilpasse budget til det mindre antal deltagere. Vi sørger selv for kørsel.
4. Meddelelser.
Indbydelse til temamøde ”Bag om borgernes sundhed” den 27. august 2014 kl. 17.00
-hvem kan deltage for AIU? Der var ingen, der kunne deltage.
Idrætsrådet Hovedstaden (IRH)
-Idrætskonference 21. – 22. november 2014
-Temamøde om skolereformen den 18. september 2014: Poul vil se om han kan deltage.
-Kursusprogram. IRHs kursusprogram er under udarbejdelse.
Danmarks Idrætsforbund – brev til kommunerne, om prioritering af skolereform og et stærkt foreningsliv i de kommunale
budgetter. Er rundsendt til AIUs bestyrelse.
LUI har afholdt et meget vellykket DGI stævne i juni. Velbesøgt og godt organiseret.
Kløverstier: Der er ikke sket yderligere.
Stutsborg har indgået et samarbejde med klubber i Allerød (Vest og Rønnen) om at ca. 50 børn/ unge kan gå til ridning om
torsdagen gennem klubben til en meget rimelig pris. Der kommer også udenbys klubber. Det er et godt eksempel på
bevægelse i dagligdagen for børn og unge.
-Besparelser
Allerød Nyt skriver:
”Kommunens direktion har på den baggrund udarbejdet et oplæg til et budget i balance, som Økonomiudvalget behandler
på tirsdag. Oplægget indeholder forslag til besparelser og omprioriteringer på samtlige områder for 46 millioner kroner i
2015. stigende til i alt 143 millioner kroner i 2018. Herudover er der forslag om at udskyde og reducere en række
anlægsprojekter."
Link til hele artiklen:
http://alleroed.lokalavisen.dk/alleroed-skal-spare-143-millioner-kroner-inden-2018-/Lokalenyheder/20140814/artikler/140819676/1008?utm_source=Aller%F8d+Nyt&utm_medium=newsletter&utm_campaign=All
er%F8d+skal+spare+143+millioner+kroner+inden+2018
Vi drøftede kort de indstillinger i besparelseskataloget, der er udarbejdet af direktionen, som berører idrætsområdet.
Hvis besparelserne som vedr. Skovvang Stadion (hvor kunststof løbebanen lige er renoveret) og opsigelse af lejemålet på
Skovensvej 9 skal føres ud i livet, kræver det ordentlige tilbud til klubber, der berøres.
Det samme for centerhallen.

Det bør også analyseres nærmere, hvad besparelse på Allerød Service vil komme til at kræve af ekstra arbejde for de
frivillige i klubberne.
Under eventuelt blev det vedtaget at Poul og Dorte sammen udarbejder et sagligt brev om besparelserne.
Der mangler politisk beslutning om hvilket serviceniveau der ønskes i Allerød, samt hvilke besparelser der står først for
døren.
5. Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt, motion og faciliteter i Allerød Kommune.
Link til referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 11. august 2014.
http://www.alleroedkommune.dk/Home/Politik/Politiske_udvalg/87/814.aspx?agendaid=792#section7
Link til ”Afslutningsnotat / August 2014 (1. udgave)” – 39 sider.
http://www.alleroedkommune.dk/~/media/ESDH/committees/Kultur-%20og%20Idrætsudvalget%2020142017/814/1463532E12.ashx
Link til ”Grundrapport / August 2014 (1. udgave)” – 252 sider.
http://www.alleroedkommune.dk/~/media/ESDH/committees/Kultur-%20og%20Idrætsudvalget%2020142017/814/1463533E11.ashx
Kultur og Idrætsudvalget drøfter rapporten d. 22.9. AUI opfodre til at det kun er afslutningsnotatet der trykkes. De øvrige
252 sider kan ved meget stor interesse hentes via Kommunens hjemmeside. Der udtrykkes frustration over at følgegruppen
ikke kan komme med deres forslag til hvordan udførelsen af nogle af de konkrete forslag bedst mulig kan implementeres
og i samarbejde med klubber og halbestyrelser. Kai Raun drøfter dette med direktøren før vi henvender os til udvalget.
Efter aftale med skolelederne vil ledige haltider i skoletiden kunne udbydes til f.eks. senioridræt.
6. Projekter/opfølgninger:
-BIF-fodbold til Blovstrødhallen/udvidelse af Blovstrødhallen. Følger planen betonelementer er bestilt. Udbygningen
forventes færdig 15. april.
-Salg af Blovstrød Stadion, det er sat til salg gennem ejendomsmægler.
-Klubhuset på Allerød Idrætspark – opretning af fejl og mangler. I første omgang bliver gulvene i stueplan renoveret over 6
uger. Cafeterieforpagter har sagt op, der forsøges med en foreningsdrevet cafe. Foreløbig ser det ud til at lykkes.
-Bygnings- og anlægsvedligeholdelse, hvad er planerne for 2014, og hvordan påvirkes disse af de
kommende besparelser? Det var p.t. umuligt at behandle dette punkt.
-Effektivisering af Allerød Service og det følgende beløb som mål.
2015: 0,5 mio., i 2016: 1,0 mio., i 2017: 2,0 mio. og i 2018: 3,0 mio.
Disse mål er ændret til 2 mio. i 2015 og yderligere 1 mio. i 2016. Se under pkt. 4
7. Frivillighedscenter
Poul rykker Jesper Hammer for det materiale han omtalte under vores repræsentantskabsmøde.
Ellers er det lige nu en bobler.
8. Repræsentantskabsmødet den 27. maj 2014.
-Evaluering af mødet. Mødet gik godt specielt den del om skolereformen var velbesøgt.
Vi må drøfte internt hvordan vi får gjort AIU mere synlige og skarpe i forhold til klubber og politikere.
9. Møde med:
-De politiske foreninger
Vi satser på et møde i løbet af efteråret og vil tage udgangspunkt i de 39 forslag der findes i afslutningsnotatet fra rapporten
om idrætsfaciliteter i Allerød. Else og Dorte med Poul på sidelinen udarbejder et oplæg til vores næste møde hvor hele
mødet kommer til at dreje sig om dette oplæg.
Derefter fastlægger vi mødedato m.m.
-Kultur- og Idrætsudvalget
Poul snakker med John Jensen om et sådant møde og får mulige mødedatoer.
10. AIUs hjemmeside.
Forkert tlf. skal fjernes fra forsiden nu.

11. AIUs økonomi.
Det ser godt ud. Vi sletter Rønholtparkens Boldklub, de har ikke betalt kontingent i nogle år.
Den nye håndboldklub skal bydes velkommen. Poul tager sig af dette.
12. Eventuelt.
Dato for næste møde. Det bliver d. 9.9 kl. 18 i Lyngehallen.
Øvrigt er refereret under andre punkter

