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Blovstrød, den 9. april 2013 

 

 

Referat 

af bestyrelsesmøde i AIU 

tirsdag den 2. april 2013 i Lillerødhallerne. 

 

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. 

Drift- og idrætsinspektør Kai Raun deltog i behandling af punkterne 1 - 5 på dagsordenen.. 

 

Der var afbud fra: Else Vad.  

 

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

 

2.  Godkendelse af referat af seneste møde. – intet til dette punkt.  

 

3. Meddelelser.  

Kursus i bestyrelsesmedlemmers ansvar og pligter har 15 tilmeldinger tirsdag den 28. maj 2013 og 

det betyder, at afholdes i samarbejde med Idrætsråd Hovedstaden (IRH). 

 

Vi har fået henvendelse fra Stutsborg Rideklub om optagelse som medlem, de har ca. 500 

medlemmer. 

 

Eliteprojektet med Axel Nielsen som bagmand har fået positive tilbagemeldinger fra de fleste 

foreninger, men har ikke hørt fra Sigma Swim Allerød, der er ikke kommet svar fra alle 

fodboldafdelinger, og fra LUI er der ikke kommet tilbagemeldinger. 

 

Der har mellem brugerne af FH-Kantinen Allerød Karate Do-Jo og Allerød Stavgangsforening 

været uenighed omkring brugen af lokalerne, og der er med Kai Rauns mellemkomst indgået aftale, 

men det ser desværre ud til at disse aftaler ikke overholdes af de involverede. Jeg vil i denne uge 

tage en snak med de pågældende foreninger, ligesom sagen tages op politisk den 11. april. 

 

På møde i dag i T+P-udvalget behandledes forslag til lokalplan for Byens Plads i Lillerød Bymidte. 

Umiddelbart er det vanskeligt ud fra plantegningerne at se, hvor der skal være plads til fysisk 

udfoldelse, men AIUs bestyrelse bør naturligvis bearbejde lokalplanen og komme med et 

responsum.  

 

Den 16. april afholdes der møde omkring social ansvarlighed; AIU lader sig repræsentere ved 

Johnny Lehmann, hvis han kan deltage. 

 

Aktiv Fritid – arrangementet lægges efter politisk beslutning ugen efter Lynge Kræmmermarked; i 

2016 kommer det dog til at kollidere med Klassekampen, som altid ligger første lørdag i september.  
 

DGI Nordsjælland flytter ud i lokaler på Milnersvej, hvor Frederiksborg Amts Avis tidligere havde 

til huse.  
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4. Projekter: 

-Møllemoseanlægget, klubhuset mm. 

På mødet K+I – udvalget den 7. marts blev beslutningen fastholdt, at opvisningsbanen på 

Møllemosen anlægges med græs. AIU havde opfordret til anlæg af en kunstgræsfodboldbane. Der 

er rejsegilde tirsdag på klubhusbyggeriet den 9. april kl. 15.  

 

-BIF-fodbold til Blovstrødhallen 

Der er indstillet frigjort midler til projektet, så der vil inden for en overskuelig fremtid blive 

indkaldt til møde mellem parterne.  

  

-Blovstrød Svømmehal 

Svømmehallen vil være lukket fra midten af juni til midten af december måned dette år, hvilket er 

længere end oprindelig annonceret. Kai Raun vil være svømmeklubben behjælpelig med at finde 

alternative muligheder i fx Hillerød, Farum, Hørsholm eller Helsinge.  

  

-Lillerød Bymidte og foreningshuset 

Den 2. april 2013 har T&P udvalget sendt lokalplanforslag i offentlig høring, og denne plan handler 

kun om området for foreningshuset. Planen er, at bl.a. pensionisterne, der bliver ’hjemløse’ i 

forbindelse med projektet, skal ’indhuses’ igen i august 2014. Da huset er et aktivitets-/foreningshus 

og bibliotek, bliver det ikke udelukkende pensionister, der skal kunne bruge det efter indvielsen.  

  

-Skovvang Stadion og klubhus 

Ifølge kommunens hjemmeside er det kun Blovstrød Løverne, der har til huse på Skovvang Stadion, 

selv om der også er atletik og fodbold derude. K&I udvalget har fået en henvendelse fra 

forvaltningen mhp bevilling af midler i budget 2014 til renovering af løbebanen på Skovvang 

Stadion. Der er derudover fremsendt henvendelse vedr. belysningen.  

  

-Lyssti/supercykelsti 

Der er fremkommet forslag om en supercykelsti i Ravnsholt Skov, der er fredskov. Forslaget er 

blevet behandlet i T&P udvalget, den løber på halvdelen af den rute, der var ønsket til lyssti. 

Tidligere har man fået afslag fra Skov- og Naturstyrelsen på at etablere en lyssti, så det er 

interessant om der kan etableres en supercykelsti, som kan kombineres med den ønskede lyssti. AIU 

vil fremsende en indstilling til T&P udvalget med kopi til Byrådet og Agnete Thomsen/Anne 

Steffensen.  

  

-Bygningsvedligeholdelse, hvad er status for 2013 og planer for 2014? 

Der er afsat 9 mio. kroner til bygningsrenovering i 2013, jfr K&M udvalgets mødereferat fra marts 

2013, men intet afsat til idrætsanlæg. Derudover er der afsat 6 mio. kroner til Allerød Service til 

udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse, men ikke nok til at foretage andet end helt akutte 

tiltag.  

  

5. AIUs repræsentantskabsmøde 14. maj i Lyngehallen kl. 19.00 

-prioriteringslisten 

Prioriteringslisten efterses mhp. projekter og evt. opdateringer.  

 

-gode ideer til AIUs arbejdsprogram (bestyrelsens medlemmer bedes komme med forslag  

vi kan arbejde videre med).  

1. Arbejde for etablering af faciliteter til styrketræning/genoptræning for foreningernes 

medlemmer, 

2. Arbejde hen imod idræts-SFO/bevægelse i SFO’er/eliteklasser, 

3. Punkter til diskussion med politikerne her i valgåret, 



  

 

4. Idrætsforeningerne og heldagsskolen.  

5. Rekruttering til bestyrelser – hvordan, hvem og hvilke værktøjer? (der kan evt hentes 

inspiration her: http://www.frivillighedstjek.dk ) 

  

6.  Forberedelse af møder med de politiske partier. 

Kommentarer fremsendes skriftligt til Poul til det udsendte oplæg. Efter forslag fra Johnny 

Lehmann vil vi arbejde på at afholde ét møde med repræsentanter fra vælgerforeningerne. Af 

strategiske årsager, bør et møde afholdes senest medio september.  

  

7. I 2013 afholdes valg til byrådet. 

-vælgermødet afholdes efteråret 2013 

Dato fastlægges senere. Oscar Trieb foreslås som ordstyrer.  

  

8. AIUs hjemmeside 

Der har været følgende trafik på hjemmesiden: 

Antal hits  

Total: 5834  

Seneste måned: 145  

Seneste uge: 38  

 

Unikke besøgende  

Total: 1305  

Seneste måned: 98  

Seneste uge: 34 

 

Kommunens hjemmeside er problematisk i den forstand, at man kun kan gå ind til foreningernes 

hjemmesider via de forskellige anlæg – det betyder, at gæster udefra ikke har store chancer for at 

finde frem til de enkelte foreninger. Lennart står for at samle info om dette, før han kontakter 

kommunen om problemet  

 

9. AIUs økonomi. 

Anders Hebo omdelte bilagt med årets resultat og balance samt budgetforslag for 2013.  

 

10. Eventuelt. 

 

Dato for næste møde: mandag den 6. maj kl. 18.00 i Blovstrødhallen. 

-på mødet skal vi drøfte fritidspolitikken, som behandles på K+I udvalgets møde i denne måned. 

Har vi forslag til ændringer? 

Forslag til modtagere af  Du gør en Forskel-Prisen? 
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