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Blovstrød, den 14. marts 2013 

 

Referat 

af bestyrelsesmøde i AIU 

mandag den 4. marts 2013 i Blovstrødhallen. 

 

 

I mødet deltog: Lone Olczyk, Lisbet Pals Svendsen, Helge Christensen, Lennart Klamer, Johnny 

Lehmann, Anders Hebo, Ivan Skov, Claus G. Christensen og Poul Møller Hansen.  

 

Der var afbud fra: Else Vad og Kai Raun. 

 

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. – intet til dette punkt.  

 

2.  Godkendelse af referat af seneste møde. – intet til dette punkt, bortset fra nedenstående 

berigtigelse: 

Kai Raun har også ansvar for det 4. team, håndværk og logistik, som er taget ud fra 

hjælpemiddeldepotet, som ligger under Beredskabet 

 

3. Meddelelser.  

Den 21. februar 2013 deltog afholdtes møde på Københavns Rådhus over temaet: Børn og unges 

trivsel i foreningerne præsenteret af Kirsten Grube, cand.scient.soc., og Søren Østergaard, 

ungdomsforsker og ungdomstræner i Herfølge BK – et godt møde med spændende indlæg om børn 

og unges trivsel i foreningerne.  

 

På mødet nævntes følgende: 

Børn og unge vægter trænerens faglige kvalifikationer højest. 

Forældrene vægter trænerens sociale færdigheder højest. 

På mødet uddeltes en lille bog med titlen ”Bliv klogere på de unge” og den kan downloades fra 

denne adresse:  

http://rove.dif-sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=1023 

 

Søren Østergaard kunne være et godt emne til et arrangement for de frivillige i foreningerne i 

Allerød Kommune. 

 

Elene Skytte fra Sigma Swim Allerød har gennemgået coaching kursus, var det en ide, at hun 

inviteres til et møde i AIUs bestyrelse og fortalte om dette kursus? 

 

Der er taget kontakt til Idrætsrådet Hovedstaden (IRH) om afholdelse af kursus i brug af 

hjertestarter, i Blovstrød Idrætsforening, er der andre, der er interesseret? 

 

Der er gang i planlægning af kursus i bestyrelsesmedlemmers pligter, ansvar og rettigheder, der 

tænkes her på et kursus for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, men der vil selvfølgelig også være 
plads til mere erfarne bestyrelsesmedlemmer.  

Jeg vil gerne have en tilbagemelding om interessen for deltagelse i et sådant kursus. 

 

I torsdags afholdt Blovstrød Løverne en velbesøgt generalforsamling, et af punkterne på 

dagsordenen var vedtægtsændringer. Der var bl.a. ændring af paragraffen vedr. opløsning af 

foreningen og anvendelsen af en evt. formue, som ikke måtte være for begrænsende. DIF vil blive 

konsulteret for at finde en formulering, som opfylder reglerne.  

 

http://www.alleroedidraetsunion.dk/
mailto:poul@blovstroed.dk
http://rove.dif-sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=1023


  

Allerød Idræts Union skal gerne være dynamisk, og derfor vil jeg bede jer hver af jer komme med 

mindst 3 og gerne flere forslag til hvad AIU skal arbejde med i den kommende tid. 

 

17. februar blev det nye tennisgulv i Ravnsholthallen taget i brug. Efter et par ganges øvelse med 

ind- og udrulning af gulvet, lader det til at tilfredsheden med gulvet er god, og underlaget roses som 

værende af international klasse.  

 

AIU har sendt et brev med AIUs indstilling vedr. kunstgræsfodboldbaner til Kultur- og 

Idrætsudvalget, som Udvalget har taget godt imod.  

 

4. Projekter: 

 -Møllemoseanlægget, klubhuset mm. 

 Der holdes rejsegilde på klubhuset tirsdag den 9. april 15.00  

 

 -BIF-fodbold til Blovstrødhallen 

Midler til projektering søges frigivet på mødet i Kultur- og Idrætsudvalget torsdag den 7. marts 

2013. – kunne det fx være en idé at etablere foreningsfitness? 

 

 -Blovstrød Svømmehal 

 Pengene er frigivet 

Svømmehallen forventes at være lukket i perioden 15. maj – 15. september 2013. – der bliver 

tætnet rør og etableret fuld længde på banerne.  

 

 -Lillerød Bymidte og foreningshuset 

 Det gamle Pensionisthus rives ned juni 2013 og det nye foreningshus forventes  

indflytningsklar august 2014 – i perioden henvises pensionisterne i hhv. DUI-huset, i 

Lillerødhallerne og på Skovvang Stadion. Ved mødet blev det diskuteret, om 

bygningskomprimeringen og de informationer, man har via denne, mon er taget med i 

betragtning i forbindelse med planerne for fordeling af tider til aktiviteter i det nye hus? Fx kan 

bridgespillerne fint rummes på Skovvang Stadion, hvor der er fin plads, og hvor de spiller til kl. 

17, mens løberne først kommer ved 18-tiden.  

 

 -Skovvang Stadion og klubhus 

 Forvaltningen er i gang med forslag til renovering af klubhus. 

Arbejdes på at renovering af  kunststofløbebanen kommer på budgettet for 2014. – Johnny 

Lehmann oplyste, at der er blevet renoveret en hel del ting på anlægget, men at budget 2013 

endnu ikke er rundsendt.  

DGI har tilbud omkring brugerundersøgelser, hvor første trin er gratis, og Johnny Lehmann 

foreslår at lave en undersøgelse blandt brugergrupperne på Skovvang Stadion for at få afdækket 

behov og ønsker. Mht. renoveringen af klubhuset på Skovvang Stadion, er der et ønske om at få 

assistance til at tegne et forslag til renoveringen som supplement til det skriftlige oplæg, som 

skal fremsendes til politikerne til bevilling.  

 

 -Lyssti/supercykelsti  

 Etablering af lyssti i Ravnsholt Skov, var ikke mulig under henvisning at skoven var fredsskov.  

 Men siden er det kommet et forslag til en supercykelsti med lys, men med en anden linieføring 

 gennem Ravnsholt Skov, hvordan er dette muligt i henhold til at det er fredsskov. 

 Der kunne laves en kombination supercykelsti og lysti. 

  

5. Foreningsmødet den 7. marts 2013 kl. 19.00 i Sportscafeen, Blovstrødhallen. 

 Dagsorden for mødet (50 tilmeldte): 



  

 

a) Orientering om Spildopmagerne v/Carl Johan Møller fra Spildopmagerne er inviteret til at 

fortælle om Spildopmagerne og Gladgården. 

 

 b) Orientering fra forvaltningen: 

 Bookingsystem/foreningsregister: Hvor langt er vi? 

  

 c) Gennemgang og debat om fritidspolitikken 

 Ved formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Flemming Villadsen.  

  

6.  Forberedelse af møder med de politiske partier. Poul eftersender et oplæg til bestyrelsen til 

udtalelse sammen med strategipapirerne, så det kan diskuteres på næste møde.  

 

7. I 2013 afholdes valg til byrådet. 
 -vælgermødet afholdes efteråret 2013. Vi forsøger at få Oscar Trieb til at fungere som 

mødeleder på mødet. Anders Hebo følger op.  

  

8. AIUs hjemmeside – bestyrelsesinformationen opdateres. I februar måned var der 147 hits på 

siden, heraf 38 i seneste uge. I februar var der derudover 73 unikke besøgende på siden, heraf 

28 i seneste uge. Referater pdf’es og lægges op. Samtidig vil AIU se på om Allerød Kommunes 

hjemmeside er opdateret mht. informationer om brugere på de enkelte anlæg og meddele det til 

Lennart Klamer, som står for at samle op på dette over for Kommunen.  

 

9. AIUs økonomi. – Økonomien er stabil.  

 

10. Eventuelt. 

 Dato for næste møde – tirsdag den 2. april kl. 18.00 i Lillerødhallerne 

Dato for repræsentantskabsmødet 2013 – 14. maj kl. 19.00 i Lyngehallerne (formøde for AIUs 

bestyrelse kl. 18.00).  

  

 


