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Blovstrød, den 25. november 2014
DAGSORDEN
for bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 18. november 2014
i Blovstrødhallen.
Deltagere: Helge Christensen, Mette Koch Sonnenborg, Else Vad, Anders Hebo, Poul Møller Hansen og
Dorte Paludan. Kai Ravn deltog under punkt 3,4,5 og 6.
Afbud fra: Ivan Skov, Claus Christensen og Bo Jensen, som er udtrådt.

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Referatet fra sidste møde blev endelig godkendt.
3. Meddelelser.
”Løb for livet” er i gang med at lave en styregruppe, der afholdes møde d. 25. nov. i klubhuset på
Skovvang.
Fredag den 21. og lørdag den 22. nov. afholder IRH den årlige idrætskonference på Kollekolle. Poul
deltager. Poul tager kontakt til repræsentanterne fra Rudersdal og Gentofte for at høre om hvordan man i
deres kommuner afholder prisoverrækkelse.
Lørdag den 22. nov. indvies Kløverstierne både i Lynge og Lillerød. Tidsplan m.m. er omtalt i Allerød
Nyt i uge 46.
DGI Nordsjælland afholder årsmøde den 26. nov. Poul og Else deltager.
4. Allerød Kommune:
-Projekter:
Udbygningen af Blovstrødhallen følger tidsplanen.
I klubhuset på Allerød Idrætspark er man næsten færdig med renovering af gulvet.
Foreningshuset bliver færdig i januar 2015 til gennemgang for mangler.
Allerød Service flyttes til Allerød idrætspark i januar 2015. Det frigør areal til møder m.m. i Lillerød
Hallerne.
Allerød Karate Dojo får en aftale om drift af deres klubhus, der ligner den svømmeklubben har vedr.
driften svømmehallerne.
Det betyder, at der skal findes et nyt hjemsted til Allerød Stavgang, som foreslås flyttet til klubhuset på
Skovvang Stadion.
-effektivisering af Allerød Service, hvad medfører dette?
Der er ikke endnu nye oplysninger i forhold til sidste referat. Allerød Service er i gang med en runde
samtaler med alle Hal - og anlægsbestyrelser. Der vil 9 færre medarbejdere ved udgangen af 2015. Der
er lovet en politisk udmelding om service niveauet se pkt. 6.
Kai omtalte problemer det varme vand i bruserne i Blovstrød svømmehal. Mette vender tilbage til Kai
med et tidspunkt, hvor det passer bedst i forhold til svømmeklubbens aktiviteter, at der lukkes for
vandet, så reparation kan udføres.

Lynge Skytteforening.
Vi behandlede de oplysninger der forelå fra Skydebaneforeningens besøg og målinger foretaget på
Skydebanen i Lynge. Skydebaneforeningens udmelding er at skydebanen ikke er ulovligt.
Ventilationsanlægget skal dog optimeres for at leve op til kravene. Herudover skal der sættes lydvægge
og males loft.
Vi er derfor i tvivl om hvorvidt Kultur- og Idrætsudvalget har haft de rigtige oplysninger, at træffe
deres beslutning udfra.
Poul og Else udarbejder brev til udvalget, der sendes til Allerød Nyt og Frederiksborg Amts Avis.
5. Arrangement for unge ledere/trænere/instruktører.
-Meget positivt opfølgningsmøde, de unge lederspirer havde lavet, nogle meget forskellige events,
der alle var velarrangerede og velgennemførte.
Allerød Kommune har betalt DGI og videresender faktura på AIUs andel til Anders. Anders laver
opkrævning til de fire deltagende klubber. Egenbetaling er 1000 kr. pr. deltager.
Skal vi prøve med et kursus næste år? Ja vi gentager kurset. Der søges tilskud allerede i januar.
Der skal max. være 18 deltagere.
Der skal holdes bedre snor i planlægningsfasen. DGI var bagud i forhold til alle tidsplaner, så enten skal
vi have en tovholder eller stå for den del selv.
Dorte kontakter Peter Bennet om et evalueringsmøde snarest.

6. Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt, motion og faciliteter i Allerød Kommune.
-mødet den 13. november 2014
Det var et godt og konstruktivt møde. Hvor der var en fornemmelse af politikkerne have lyttet til hvad
der tidligere blev sagt og de var åbne og konstruktive i deres ideer. Konkret blev der lovet, at vi får en
politisk udmelding om hvad serviceniveauet fra kommunens side vil være, og hvad skal klubberne selv
skal stå for.
Der vil ligeledes blive set på og der vil komme en opdatering på, hvad hal - og anlægsbestyrelserne
arbejdsopgaver er, samt om der kan ske en delvis decentralisering til de anlæg der ønsker dette.
Det viste sig at der i Ældre og Sundhed på Allerød Rådhus er der faktisk ansat to personer med
idrætsfaglig baggrund, som måske kunne bruges i forbindelse med en idrætskonsulent. Synd at vi ikke
har vist det før.
Vi glæder os til det videre samarbejde med K- og I-U om fremtidens idræt i Kommunen.
7. Allerød Ungdomsfond prisoverrækkelse 2. marts 2015.
Poul tager de unges forslag i forbindelse med prisuddelingen med til næste møde.
Det ville være ønskeligt med mere synlig om kriterierne for, hvem der kan modtage priserne.
Spisning først er en god ide. Der var en snak om faner, som Poul også vil viderebringe.
Husk der skal være plads til at overrække AIU's ungdomsfrivillighedspris. Dorte finder prisen.
8. Eventuelt.
Mette orienterede omkring forvaltningsbehandling af en sag med dryland i telt ved svømmehallen.
Vi er i tvivl om hvilke informationer, der kommer til KIUs kendskab.
Poul inviterer KIU til et uformelt møde og en dialog om samarbejdet. Se tidligere referater.
Johnny fortalte om at presse m.m. var kontaktet omkring renovering af Skovvang Stadion i.h.t.
konstitueringsaftalen.
Pladsen efter Bo Jensen, LB må i henhold til vores vedtægter stå tom til næste repræsentantskabsmøde.
Poul har været til møde med Tennisklubben omkring bygning af en tennishal, som de selv vil stå for.
Der er mange aspekter i den sag, som vi gerne vil høre mere om.

Dato for næste møde: det bliver tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 18 i Lyngehallerne.

