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Blovstrød, den 16. september 2014 

 

Referat 

af bestyrelsesmøde i AIU 

tirsdag den 9. september 2014 i Lyngehallerne 

 

I mødet deltog: Dorte Paludan, Johnny Lehmann, Else Vad, Claus G. Christensen, Anders Hebo, Helge Christensen 

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: Ivan Skov, Mette Koch Sonnenborg og Bo Jensen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden/ tilføjelser. 
Dagsorden blev godkendt vi tog meddelelser sammen med evt. og puttede et punkt ind om besparelser. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Arrangement for de unge. 
Johnny og Dorte orienterede om weekenden, der var forløbet over al forventning. De unge arbejdede godt og 
seriøst. De var meget glade for blandingen mellem teori og teambuilding udendørs. 
Ved fremtidige kursus vurderes det, at18 ville være det perfekte deltagerantal. Vi har rykket eftermødet til 
onsdag den 5. november 2014, og dermed efter gruppernes deadline. 
 
4. Borgermøde og besparelser 
AIU acceptere at der også må ske besparelser på idrætsområdet, når hele kommunen må holde for. 
Men AIU forventer, at det sker på en ordentlig måde og i god dialog med de foreninger der berøres, både dem 
der må flytte lokaler og dem der skal modtage nye aktiviteter og foreninger. 
 
5.  Idrætsanalysen- kortlægning, motion og faciliteter i Allerød Kommune. 
Vi gennemgik det oplæg som Else og Dorte havde udarbejdet og drøftede enkelte af punkterne mere grundigt. 
Vi føler os nu klædt på til møde både i følgegruppen og det politiske udvalg. 
Poul følger op på mødedatoer og får disse planlagt. 
 
6. Eventuelt 
Hovedstadens Idrætsråd afholder idrætskonference d. 21. og 22. november. Interesserede bedes henvende sig 
til Poul. 
Hovedstadens Idrætsråd har udsendt kursuskatalog for efteråret. Poul har rund sendt link. 
Stutsborg rideklub er blevet certificeret som breddeklub. 
Næste møde: tirsdag d. 21. oktober i Lillerød Hallerne. Poul laver aftalen. 
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