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Blovstrød, den 11. november 2010 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmøde i AIU 

torsdag den 11. november 2010 
i Blovstrødhallen. 

 
I mødet deltog: Else Vad, Lone Olczyk, Lisbet Pals Svendsen, Anders Hebo, Lennart Klamer, Car-
sten Boeck, Ivan Skov, Helge Christensen Bo Billenstein og Poul Møller Hansen. Ud over AIUs 
bestyrelse deltog Kai Raun, Kultur- og Idrætschef, Allerød Kommune.  
 
Der var afbud fra: Agnete Fog meldte afbud forud for mødet.  
 
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser – intet til dette punkt. 
 
2. Godkendelse af referat af seneste møde – intet til dette punkt.  
 
3. Agnete Fog deltager i mødet for drøftelse mulighed for etablering af et ”Idrætsråd” – Agnete 
Fog meldte afbud til mødet med den begrundelse, at det er Kai Raun og Thøger Refshauge, der står 
for det. AH mente, at AIU fortsat bør lægge op til at holde et møde med politikerne for at få afkla-
ret, hvordan dagsordenen for det fremtidige arbejde skal være. EV mente, at det kunne være rele-
vant at se idrætspolitik og samarbejde/kommunikation under ét. PMH foreslog, at vi skal være akti-
ve og foreslå en tidsplan for arbejdet. BB mente, at politikerne formentlig kunne være bange for at 
binde sig til et løfte til idrætten, som man måske ikke kan indfri, og at det kunne være derfor, at 
politikerne måske ikke er glade for at binde sig til aftaler med idrætten uden at have deres bagland 
med; derfor bør vi måske fortsætte med at invitere dem og spørge ind til, hvad deres egentlige be-
væggrund for at holde lav profil er. LO mente det stadig ville være godt at få politikerne med til et 
møde – gerne hele udvalget ifølge IS – før vi begynder at samarbejde med forvaltningen. KR kom-
menterede, at det formentlig vil være klogest at invitere hele udvalget til et møde og ikke kun for-
manden; evt. kunne man invitere begge udvalg sammen. KR vil gerne videreformidle en invitation 
til begge udvalg – det vil være relevant med begge udvalg, da det driftsmæssige ligger i Klima- og 
Miljøudvalget og det sportslige i Kultur- og Idrætsudvalget. Hvis udvalgene så ikke ønsker at mø-
des med AIU, kan næste skridt blive kontakt til Allerød Nyt. Det blev aftalt at invitere begge udvalg 
til et møde via Kai inden formandsmøde den 18. november. De tre punkter, vi ønsker at drøfte med 
udvalgene er: 
 

• Hvordan skal det fremtidige samarbejde struktureres? 

• Koordinering af indsatsen omkring idrætten, med den nuværende opdeling på to udvalg 

• Forslag om samlet brugerbestyrelse på idrætsområdet med repræsentation fra forvalt-
ning, politikere og idræt – evt. gæstetaler fra tilsvarende udvalg i Glostrup Kommune? 

 
BB foreslog at give nogle referencer til det tilsvarende udvalg i Glostrup så politikerne kan høre 
hvor fornuftigt samarbejdet dér foregår.  
 



 

4. Meddelelser: 
 - kurset i ”Politisk kommunikation” 2. november – kurset var vellykket ifølge deltagerne. En 
konklusion på kurset er, at det kan være en god idé at skærpe AIUs profil ved at udpege tre fokus-
områder, som vi skal blive ved og ved med at slå på; dette vil mødet med foreningerne den 23. no-
vember bl.a. blive brugt til. Derudover skal der laves en kommunikationsplan og en interessentana-
lyse, så de grundlæggende principper for AIUs kommunikation ligger fast; samtidig bør vi også 
have en ’Plan B’ liggende. Der var enighed om, at vi indtil nu har ladet os lulle i søvn alt for længe, 
så nu må vi lægge stilen om og være mere proaktive.  
 
Idrætsrådet Hovedstaden har beregnet, at Allerød Kommune ligger lavt i forhold til at gøre noget 
for borgerne i idrætsmæssig sammenhæng. Derfor er det netop vigtigt, at vi har en kommunikati-
onsplan og arbejder på at komme til at stå stærkere rent kommunikativt, så vi gør op med det svage 
image, vi åbenbart har i politikernes øjne – vi repræsenterer alligevel over halvdelen af kommunens 
indbyggere. LK foreslår at der hyres en professionel kommunikationskonsulent til at hjælpe AIU 
med at lave en kommunikationsplan og interessentanalyse for os. DIF og/eller DGI bør have konsu-
lenter, der kan hjælpe.  
 
Et første skridt i den rigtige retning kan være at starte med at få klarhed over AIUs egen profil og 
strategi og udpege fx tre hovedområder, vi vil arbejde for, og så nævne dem ved hver given lejlig-
hed; derefter kan der laves interessentanalyse og kommunikationsstrategi.  
 
KR anbefalede firmaet Alt4Kreative (Loa Gottlieb), som kan facilitere processer af denne art. Kon-
sulentfirmaet Implement kan være et alternativ. LPS kontakter Implement (Philip eller Regitze), LO 
Alt4Kreative. LPS og LO mailes ved, så der kan komme en konsulent med på mødet den 8. decem-
ber.  
 
 - møde med ældrerådets formand Ib Skovgaard Nielsen – Der kunne være fælles berørings-
punkter, så PMH foreslår, at Ib inviteres til et kommende møde i AIU.  
  
5. Allerødordningen, vores indstilling til midlernes fordeling, samt passus om at tilskuddet skal 

komme unge fra Allerød til gavn. – KR: De reducerede tilskud gælder for 2011, beregnet på 
basis af medlemstal pr. 1. januar 2011. Besparelsen er baseret på en beregning på 6.000 med-
lemskaber og en reduktion på 50 kroner = 300.000 kr. Hvis antallet af medlemskaber overstiger 
6.000 fremover, kan tilskuddet reduceres tilsvarende for at opretholde besparelsen. Samtidig 
skal min. 65% af medlemmerne under 25 år være bosiddende i Allerød Kommune; dette vil 
ramme især rideklubberne, som i forvejen er ramt at reduktionen i lokaletilskuddet, men også 
fx vægtløftning kan blive ramt, da en forholdsvis stor andel af de unge medlemmer bor uden for 
kommunen.  

 
PMH: Vores spørgeundersøgelse har ikke fået 100 procent opbakning, men vi har fået et godt ind-
tryk hvordan det vil påvirke idrætsforeningerne, og det fremgår at rideskolerne vil blive ramt meget 
hårdt samtidig med at rammes hårdt af nedsættelsen af lokaletilskud. 
Vi kan foreslå at tilskuddet reduceres frem for diskriminering af unge, der kommer fra andre kom-
muner. 
Vi skal i Allerød være glade for at have gode foreninger og instruktører, der tiltrækker unge fra an-
dre kommuner.  
Vi trækker også på ledere, der kommer fra andre kommuner. 



 

Vi har en række unge fra Allerød, som er flyttet hjemmefra, men som bevarer tilknytningen til Alle-
rød gennem idrætsforeningen. 
I BIF Gymnastik har, man flere bedsteforældre, som tager børnebørn, der ikke bor i Allerød, med til 
gymnastik i Blovstrød. 
Reduktionen i tilskuddet bør ikke være 50 kr. men mindre for de foreninger, der har et lavere kon-
tingent. 
Hvordan med de foreninger, der arbejder med handicapidræt? 
 
Hvordan behandler andre kommuner unge, der kommer fra andre kommuner? 
 
Vedr. de foreninger, der rammes meget hårdt af begrænsningerne bør dette afbødes ved at Allerød 
Kommune tager en forhandling med de pågældende kommuner. 
 
KR beder AIU beregne hvad konsekvenserne er, hvis procentsatsen fx hæves fra 50 til 65 for unge 
under 25 år – problematisk pga usikkerheden i forhold til budgetlægningen i foreningerne hvis til-
skuddet reduceres pga ’for mange’ unge medlemmer i idrætten generelt. AIUs forslag på mødet er 
50 kr. reduktion for alle – det er det nemmeste rent administrativt, og det går vi ind for.  
 
 
6. Idrætspolitikken, igangsætning af revision/opdatering. 
 -Udvalget for Kultur og idræt har udarbejdet vedhæftede kommissorium for en idræts- og for-
eningspolitik – reaktion på mødet: ’vi skal gå foran og skubbe bagpå’.  Der var betænkelighed ved 
at AIU overhovedet ikke er nævnt i det foreliggende kommissorium. Politikken skal ifølge KR om-
fatte både foreningsidrætten og den uorganiserede idræt samt de øvrige foreninger i kommunen. Det 
kan forventes, at der sideløbende vil blive udarbejdet en kulturpolitik. KR skal forelægge et forelø-
bigt bud på en politik for politikerne den 6. januar 2011, og herefter vil der blive taget kontakt til de 
respektive foreninger. Det betyder, at AIU inden den 6. januar skal være afklaret om hvad vi ønsker 
og hvad vi står for i den forbindelse!  
 
7. Mødet med medlemsforeningerne tirsdag den 23. november 2010 i Lillerødhallerne – der er p.t. 

fire tilmeldinger til mødet.  
 -Hvad kan AIU gøre for foreningerne? 
 -Hvad kan foreningerne gøre for AIU? 
 
Pga manglende tilslutning, bliver mødet aflyst.  
 
8. Hjemmeside – pr. 11. november har der været i alt 842 hits, hvoraf 123 inden for den seneste 
måned og 26 inden for den seneste uge. Der har været 108 unikke besøgende, heraf 20 i den seneste 
måned og 8 i den seneste uge. LPS efterlyser nyheder fra klubberne; der efterlyses også input til 
Hall of Fame (p.t. er ALBA og AAM de eneste der har sendt noget frem).  
 
9. AIUs økonomi – AH var tilfreds med økonomien, men mindede om at tilskuddet fra kommu-
nen på 8.000 kr. pr. år er bortfaldet, så det fremover er foreningerne, der skal finansiere os. Der skal 
betales til hjemmesiden, og hvis der også skal betales konsulenthonorar skal det gøres med fornuft.  
 
10. Eventuelt – bestyrelsen for svømmehallerne er opløst, men er erstattet med et brugerråd for 
hver svømmehal. Samtlige medarbejdere ved svømmehallerne, bortset fra én, er afskediget, incl. 
halinspektøren.  



 

- næste møde onsdag den 8. december kl. 18.00 i Lyngehallen. Emne: Strategi 
- næstfølgende møde tirsdag den 11. januar kl. 18.00 i Lillerødhallerne 
 


