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Blovstrød, den 5. marts 2011 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmøde i AIU 

tirsdag den 11. januar 2011  
i Engholmhallen. 

 
I mødet deltog: Else Vad, Lone Olczyk, Anders Hebo, Lennart Klamer, Carsten Boeck, Ivan Skov, 
Helge Christensen, Bo Billenstein og Poul Møller Hansen.  
 
Der var afbud fra: Lisbet Pals Svendsen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. 
Intet til dette punkt. 
 
2. Godkendelse af referat af seneste møde. 
Intet til dette punkt. 
 
3. Meddelelser: 
På mødet i går i Kultur-og Idrætsudvaget besluttedes det, at en del af det budgetterede overskud på 
117.600 kr. på folkeoplysningsområdet anvendes til at Allerødordningens tilskud kan fastholdes på 
450 kr. pr. medlem under 25 år. Resten 58.200 kr. afsættes til kulturelle formål, som vil kunne sø-
ges af de lokale foreninger til kulturelle initiativer. 
 
Vedr. AIUs hjemmeside så Handelsbankens logo kommet på plads, at det tog lang tid skyldes pro-
blemer med formatet på logoet. 
På hjemmesiden skal tilføjes et menupunkt, således at vores referater kan blive lagt ud på hjemme-
siden, men vi vil fortsat sende de godkendte referater pr. mail til de udvalgte og de tilmeldte.  
 
Allerød Svømmeklub har ved møder med Allerød Kommune protesteret skarpt mod byrådets be-
slutning om at lukke Engholm Svømmehal. Til møderne har ASK medbragt analyser og konse-
kvensberegninger for den trufne beslutning, men indtil videre uden nogen positiv tilbagemelding.  
Dansk Svømmeunion har ligeledes forsøgt at få omstødt beslutningen med henvisning til det meget 
store antal medlemmer som vil blive berørt, samt konsekvensen for det store motions- og elitearbej-
de ASK udfører. 
 

Det er meget utilfredsstillende for AIU, at byrådet på den måde ikke vil medvirke til at finde en 
konstruktiv løsning for svømningen i Allerød, når der fra idrættens side fremlægges konstruktive 
forslag til at afhjælpe den trængte økonomiske situation for årene 2011 og 2012.   
 

For at undgå at miste flere vandtimer end højest nødvendigt og samtidig for at få indflydelse på 
rengøringstiden og kvaliteten af rengøringen, har ASK foreslået og fået tildelt ansvaret for rengø-



 

ringen i svømmehallerne, mod at ASK modtager de midler, der var afsat i budgettet. Bevilling er 
lovet men endnu ikke godkendt. 
 

AIU ser med stor bekymring på denne udvikling, hvor de frivillige får større og større byrder pålagt 
til at udføre ikke alene administrative opgaver, men også opgaver som kræver særlig viden for at 
kunne udføre dette på en korrekt og forsvarlig måde.  
 

Mange af disse opgaver, som tidligere var udført af lønnet arbejdskraft i kommune regi, bliver spa-
ret væk i budgetterne uden at der bliver taget stilling til de konsekvenser besparelsen medfører. Det-
te kan AIU ikke sidde overhørig, men vil diskutere dette med politikkerne. 
  
78 pensionister har meldt sig ind i Allerød Svømmeklub således at al svømning er samlet i forenin-
gen. 
 
4. Mødeplan for 2011 
Den udsendte mødeplan blev tilrettet. 
 
5. Mødet med Kultur- og Idrætsudvalget og Klima- og Miljøudvalget, onsdag den 2. februar 
2011 16.30-18.00. 
Mødedatoen bliver formentlig ændret til mandag den 31. januar 2011. 
Else Vad laver et oplæg, der cirkuleres, og alle kan skrive deres forslag ind i. 
 
Nævnte mødedage er ikke optimale for AIUs bestyrelse og følgende dage er bragt i forslag, i priori-
teret rækkefølge 1. mandag den 21. februar, 2. onsdag den 9. marts og 3. torsdag den 10. marts. 
 
Under dette punkt drøftedes situationen vedr. Allerød Service på Idrætsanlæggene: 
Der fortsat tvivl om, hvordan personalet på anlæggene skal arbejde/fungere under den nye organise-
ring i Allerød Service. 
Hvem er kontaktpersonerne på anlæggene? 
Der mangler svar på henvendelser fra brugerrådene på idrætsanlæggene. 
AIU retter en høflig henvendelse til beredskabschef Thøger Refshauge og kultur- og idrætschef Kai 
Raun vedr. Allerød Services funktion på idrætsanlæggene. 
 

6. Interessentanalyse og kommunikationsstrategi 
-der er ikke modtaget bud fra Ebbe von Arenstorff på indholdet i ”workshoppen”  
-I bedes overveje jeres tanker/ideer vedr. vision, mission og strategi til dette møde. 
Lennart Klamer er tovholder. 
 
7. Projektgruppen vedr. udformningen af ny Idræts- og Foreningspolitik. 
Udpeget af AIU er Else Vad, LUI, Claus Leth Nissen, LUI Handicap og Poul Møller Hansen. 
 
8. AIUs økonomi 
Udkast til årsregnskab blev omdelt på mødet. 
 
9. Eventuelt 
Erindringspokal i keramik til modtagere af Handelsbankens og AIUs årspris, der er lavet et forslag, 
som godkendtes. Erindringspokalen gives til modtagerne i 2008, 2009 og 2010. Carsten Boeck er 
tovholder. 
 
Minilederprisen bør gives til unge ledere under 25 år. 


