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Blovstrød, den 29. oktober 2015 
 

Referat 
af bestyrelsesmøde i AIU 

tirsdag den 21. oktober 2014 i Lillerhallerne 
 

I mødet deltog: Dorte Paludan, Ivan Skov, Johnny Lehmann, Else Vad, Helge 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: Mette Koch Sonnenborg, Claus G. Christensen og Bo Jensen 
 
1. Godkendelse af dagsorden/ tilføjelser. 
Den blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev endelig godkendt. 
 
3. Meddelelser. 
I anledning af direktør Mads Heidemann, Handelsbanken Allerød 50 års fødselsdag afholdes reception 
torsdag den 23. oktober 2014 16.00 – 18.00. 
Poul deltager og overrækker en kurv med fyld. 
 
Der er afholdt møde mellem Fritidsnævnet og Lynge Byfest & Kræmmermarked, hvor man drøftede 
mulighederne for et positivt sammenspil mellem Aktiv Fritid, Kulturuge og Lynge Byfest & 
Kræmmermarked.  
”Stafet For Livet” er et døgn, hvor der sætter fokus på kræftsagen. ”Stafet For Livet” er fællesskab, 
oplysning og indsamling i kampen mod kræft. 
En mulighed er, at stafetten afholdes i Lynge sammen med Lynge Byfest. Der afholdes møde om 
”Stafet For Livet” i klubhuset på Skovvang Stadion tirsdag den 28. oktober 2014 19.00 – 21.00, her 
deltager Poul Møller Hansen for AIU, sammen med repræsentanter fra Lynge Byfest. Johnny havde 
deltaget i det første møde og forklarede hvorfor det ikke kunne hænge sammen med Lynge byfest. Det 
er ikke et arrangement vi fra idrætten skal bruge mange kræfter på. 
 
Idrætsrådet for region Hovedstaden afholder konference fredag den 21. november og lørdag den 22. 
november 2014 på Kollekolle. Der var desværre ingen udover Poul, der kan deltage. 
  
DGI afholder temadag den 27. oktober 2014 om hvorfor de unge forlader idrætsklubberne. 
 
4. Allerød Kommune: 
-Projekter 
Udbygning af Blovstrødhallen, Kai Raun orienterede om at det forløber efter planen. Forventes stadig 
færdig ca. 1. april. 
Dagplejehuset nedrives, uden orientering til klubberne. Legepladsen bliver. Der har manglet lidt dialog 
omkring beslutningen fra politisk side. 
 
Blovstrød Station er solgt til spejderne. 
 
Renoveringen af Allerød Idrætspark. Renoveringer skrider fremad, men der er stadig en række 
hængepartier. Den sportslige indvielse var en flot og velbesøgt dag. 
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-Budget for 2015 
Brev til Byrådet Allerød Kommune vedr. budget for 2015. 
Der er kommet svar fra borgmester Jørgen Johansen. 
 
Omkring skydebanerne, Formanden for LUIs skytteafdeling har ikke kunnet få oplyst hvilke krav det 
er, der skal opfyldes og om det er lovkrav og hvor det er skrevet. I forhold til udluftning er der ikke 
foretaget en direkte måling, det er et skøn. Svar på disse spørgsmål efterlyses. Kai oplyste at det er 
teknisk afdeling der står for sagen. Det oplyses at begge klubber bliver indkaldt til et møde. 
Fra AIUs side anbefaler vi at skydeklubben får svar på deres spørgsmål, og at begge baner bevares af 
hensyn til ungdomsarbejdet. 
 
Reduktion af medarbejderstaben ved Allerød Service. Der bliver 9 mand mindre ud af godt 40 heraf er 
5 direkte opsagt. Det kommer til at kunne mærkes på de forskellige anlæg 
Reduktion i Allerød Services budget i 2015 skal der spares i alt 2,7 mill. kr. og i 2016 yderligere 1 
mill. kr. 
Der vil komme en dialog med hal og anlægsbestyrelserne om de enkle anlæg. 
 
I går mandag fik Poul en mail fra formanden for Blovstrød Tennis, at man var påbegyndt nedtagning af 
tennisbanerne uden forudgående orientering af foreningen. 
Kai Raun forklarede, at man altid havde taget net ned i uge 43, men at problemet var løst, og at der 
ville blive snakket sammen i fremtiden. 
 
Aktivitetstilskud nedsættes med 100 kr. pr. medlem under 25 år, der er ingen lovkrav om tilskuddets 
størrelse. 
Lokaleleje skulle ikke blive berørt. 
 
Allerød Karate Dojo har søgt om at overtaget Frits Hansen kantinen, hvis det bliver aktuelt bliver 
Allerød Stavgangsforening lokaleløse, her vil Skovvang Stadion, Foreningshuset i midtbyen eller 
Stutsborg (meget dårligt transportmæssigt) kunne være en løsning. 
 
5. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører. 
-opfølgningsmøde onsdag den 5. november 2014 i Lillerødhallerne. 
Fra AIU deltager Johnny og Dorte, Poul kommer senere. Vi forsøger at få Allerød Nyt til at lave et 
interview med de unge. 
Dorte orienterede om Stutsborg event, der var en meget stor succeshistorie. 
Peter Bennet laver en dokumentationsmappe. 
Johnny orienterer ham om beslutningerne om afslutningsmødet den 5. november 2014 og prøver at få 
deres papirer omkring ungdomsfondens prisuddeling. Det bliver et punkt på vores næste møde. 
Poul udsender pressemeddelelser og vi laver en igen efter afslutningsmødet. 
De unger får en pris evt. minilederpris eller en pris indstiftet af AIU til ungdomsfondens prisuddeling, 
under overrækkelse vil vi gerne have diasshow med billeder fra kursus og event. 
  
6. Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt, motion og faciliteter i Allerød Kommune. 
-Møde i følgegruppen  
Den 8. oktober blev der afholdt møde i følgegruppen, det var en lang aften med en god debat om 
prioritering af rapportens anbefalinger. Det gav god diskussion i grupperne. 
Vi håber nu at Kultur- og Idrætsudvalget på deres møde mandag den 3. november vil være loyal 
overfor den prioritering der fandt sted. 
  
Opfølgningsmøde afholdes den 13. november 2014 
 
 



  

7. Eventuelt. 
D. 13. og 14. juni 2015 afholder DGI Nordsjælland og LUI  DGI sportsfestival. Sæt kryds i 
kalenderen. Der arbejdes på at det også bliver med Street festival. 
Else orienterede om et frivillighedsmøde i DGI Nordsjælland. Det var meget spændende og 
inspirerende at høre, hvad der sker i andre kommuner. 
 
Johnny bad om at vi snarest fik inviteret politikkerne til et uformelt møde om idrætten i kommunen. 
Poul tager kontakt til John Jensen. 
 
Dato for næste møde er tirsdag den 18. november kl. 18.00 i Blovstrød alternativt Lynge. 
 


