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Blovstrød, den 4. maj 2010 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmøde i AIU 
onsdag den 14. april 2010  
i Blovstrød Svømmehal  

 
I mødet deltog: Else Vad, Lone Olczyk, Helge Christensen, Lennart Klamer, Carsten Boeck og 
Poul Møller Hansen. 
 
 
Der var afbud fra: Lisbet Pals Svendsen, Bo Billenstein Anders Hebo og Ivan Skov 
 
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. 

Der var ingen tilføjelser til den udsendte dagsorden. 
 
2. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Der ingen bemærkninger eller tilføjelser til de udsendte referater. 
 
3. Meddelelser: 

Det nyvalgte Folkeoplysningsudvalg har holdt sit første møde, og ved konstitueringen blev jeg valgt 
som formand for udvalget med Torben Olsen fra BUS blev valgt til næstformandsposten. 
Der indbudt til møde i udvalget til en temadag om Folkeoplysningsloven lørdag den 8. maj 2010. 
 
LUIs 100 års jubilæum blev i lørdags fejret med en jubilæumsreception, et meget flot arrangement 
med flere taler bl. a. af Kulturminister Per Stig Møller, Allerøds borgmester Erik Lund, formand for 
Allerød Kommunes Kultur og Idrætsudvalg Flemming Villadsen. Jubilæumsbogen blev præsenteret 
af forfatteren Bo Mikael.  
 
KAI afholdt i aftes det udsatte kursus i Coaching – idrætspsykologi, men vi kender ikke deltager-
antallet, som oprindeligt var 30 tilmeldte. Lørdag den 20. november 2010 9.00 – 15.00 afholdes 
kursus i Førstehjælp i Lillerødhallerne. 
 
Besparelser på det kommunale budget 
Der var en drøftelse af forslagene til besparelser på budgettet for 2011, vi må håbe, at disse bespa-
relser ikke bliver meget voldsomme på idrætsområdet. 
 
Det foreslås, at AIUs og Handelsbankens Årspris følges af en erindringspokal, til ejendom. 
 
4. Mødet den 8. april 2010 med Udvalget for Kultur og Idræt. 

Idrætspolitikken 
Frivillighedspolitik 
Tværfagligt samarbejde 
Prioriteringslisten 
Mødet med Udvalget for Kultur og Idræt blev afholdt i en meget positiv stemning, og vi fik god 
debat omkring idrætten i Allerød Kommune. 



 

 
5. Forsikring for bestyrelsesansvar og en inventarforsikring gældende for alle AIUs  

 medlemsforeninger. 

Mulighederne for en fælles forsikring dækkende bestyrelsesansvar er undersøgt, og det er ikke 
brugbar mulighed. Ligeledes vil en fælles forsikring af inventar ikke være aktuel. 
 
 
6. Hjemmeside 

Link til arbejdsudgaven af AIUs hjemmeside er http://www.gameware.dk/aiu/ og den er rundsendt 
til AIUs bestyrelse. 
 
7. Repræsentantskabsmødet den onsdag 19. maj 2010 

Herunder, hvem skal have ”Du gør en forskel prisen” 2010 
Der var enighed om at indstille Benny Ravn, Allerød Atletik og Motion 
 
8. AIUs økonomi 

Anders Hebo har meddelt, at der ikke er ændringer i økonomien i forhold til sidste møde. 
 
9. Eventuelt 

Der var ingen bemærkning under dette punkt. 
 


