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Blovstrød, den 17. februar 2010 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmøde i AIU 

mandag den 27. januar 2010  
i Blovstrødhallen 

 
I mødet deltog: Else Vad, Lone Olczyk, Helge Christensen, Anders Hebo, Bo Billenstein, Ivan 
Skov og Poul Møller Hansen. 
 
Under behandling af dagsordenens punkt 3 og 4 deltog: Troels Bent Hansen, Allerød OK og 
Chefkonsulent Kai Raun. 
 
Der var afbud fra: Carsten Boeck, Lennart Klamer og Lisbet Pals Svendsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. 
 Der var ingen tilføjelser til den udsendte dagsorden.  
 
2. Godkendelse af referat af seneste møde 
 Der var ingen bemærkninger eller tilføjelser til det udsendte referat. 
 
3.  Klassekampen 

Ved efterårets budgetforhandlinger i Allerød Kommune vedr. budgettet for 2010, var der krav 
om besparelser, og det kunne kun ske ved at skære i de ikke lovbundne omkostninger, og der 
blev lavet et besparelseskatalog med en række forslag, og der blev i indstillingen fra Folkeop-
lysningsudvalgets forslag til besparelser valgt at undgå besparelser på idrættens kerneområder.    

   
Troels Bent Hansen gav udtryk for, at Klassekampen med deltagelse af ca. 1.400 børn fra 
kommunens skole bør friholdes for besparelser på idrætsområdet, da det giver en kæmperekla-
me for idrætten, og dermed for de klubber, som arrangerer klassekampen. I LIF føler man, at 
det er vigtigt at bevare Klassekampen. Klassekampen kan desuden betegnes som det største so-
ciale arrangement i Allerød Kommune. 

 
Der er enighed om, at Klassekampen er en vigtig aktivitet for skolerne og idrætsforeningerne i 
Allerød Kommune, men i øvrigt bør den ikke finansieres ved nedsættelse af tilskuddet til de 
unge i idrætsforeningerne, da de manglende tilskud kræver en ekstra en indsats fra de frivillige 
i foreningerne for at få kompenseret det manglende tilskud med indtægter ad anden vej. 

   
4. Allerød Kommunes 40 års jubilæum 2010 – idrætsaktiviteter 

Allerød Kommunes 40 års jubilæum fejres med en åbningsweekend og 3 weekender og 3 tema-
er – programudkast fremsendes vedhæftet. 
Åbningsweekenden i dagene 12. – 14. marts rummer besøg fra Allerøds venskabsbyer, der bli-
ver optog med faner, Livgardens musikkorps. 
Der vil blive serveret kaffe og kagemænd, der vil blive afholdt forskellige arrangementer. 

 



 

 Weekend 2 i dagene 9.-11- april rummer kunsten og kulturen. 
 
 Weekend 3 i dagene 27.-30. maj rummer musik. 
 
 Weekend 4 i dagene 27. – 29. august rummer sport og bevægelse. 
 Afholdes sammen ”Aktiv Fritid” om lørdagen. 
 
 Poul Møller Hansen AUI er tovholder 

-styregruppen foreslås med følgende personer: Axel Nielsen, Blovstrød Løverne, Else Vad, 
Lynge Uggeløse Idrætsforening, Lisbet Pals Svendsen, Allerød Tennis og AIU, samt forman-
den for Folkeoplysningsudvalget. 

  
 -LUIs aktiviteter i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum kan indgå i festlighederne. 
 -ambassadør Lotte Friis 
 -Klassekampen 
 -Tennis 
 -Fotoorientering i de 3 weekender. 
 
 Jubilæumsfestlighederne afsluttes med kulturnat den 9. oktober 2010. 
 
 Der kunne laves bannere ”Allerød 40 år” til ophængning på stævne- og arrangementspladser. 
  
 Handelsforeningen er med i arrangementet. 
 
5.  Meddelelser 

Lillerød Badmintonklub(LB) og Hillerød Badminton (HB) har besluttet at ophæve samarbejdet 
ved udgang af sæsonen 2009/2010. Det sker efter snart to sæsoner med fælles talentudvikling 
og holdsamarbejde. Der er fortsat gode relationer mellem de 2 klubber. 

 
BIF Fodbold er i ledelsesmæssig krise, og har tydeligt markeret et behov for nye medlemmer til 
bestyrelsen. 
BIF og AIUs formand var indkaldt til møde hos borgmesteren tirsdag eftermiddag til en drøf-
telse mulighederne for samling af BIFs aktiviteter ved Blovstrødhallen, hvorved Blovstrød Sta-
dion kan frigøres til anden anvendelse. 
Mødet havde et meget positivt forløb, hvor BIF-Fodbold er indstillet på, at deres aktivitet flyt-
tes op til området ved Bovstrødhallen, men en forudsætning er, at der etableres supplerende 
omklædnings- og badefaciliteter samt opbevaringsmuligheder til klubbens materialer. 

 
Vedr. størrelsen af AIUs bestyrelse er denne ifølge vedtægterne på 10 personer, heraf 3 vælges 
direkte på repræsentantskabsmødet, og 7 medlemmer vælges blandt de fremmødte delegerede 
eller ved fuldmagt, og hver forening kan kun have et medlem. Dette skulle sikre, at bestyrelsen 
ikke automatisk vil være sammensat af repræsentanter for de store foreninger. 

 
Pædofiliattest der er kommet opstramning af bestemmelserne vedr. pædofiliattester, og for-
eningerne skal afgive en tro- og love erklæring på, at de indhenter pædofiliattester på alle in-
struktører og trænere, der arbejder med børn og unge under 15 år. 

 
Anders Hebo og Poul Møller Hansen var i mandags til et foredrag arrangeret af IHR med titlen 
”Breddeidrættens betydning i samfundet” ved Liala Ottesen, Institut for Idræt. Danmark har 
som det eneste land i Europa lavet undersøgelser vedr. idrætstilslutningen siden 1964, og der er 
siden den første undersøgelse sket en kraftig stigning i udøvelse af idræt både den organiserede 



 

og den uorganiserede. Idrætten er den største organiserede aktivitet for børn. Ældre er i stigen-
de grad idrætsaktive, og tilslutningen til idræt er lavest for aldersgruppen 30- 40 år, meget na-
turligt, da man her er optaget børn og karriere. 
Idræt er vigtig, da inaktivitet er en væsentlig årsag til livsstilsygdomme, som er dyre at behand-
le og ofte fører til nedsat livskvalitet. 

 
Allerød Fysioterapi & Træning, Torvestræde 6, 1. sal har et projekt med en idrætsskadeklinik, 
der er åben torsdag kl. 17-18. – de modtagne oplysninger medsendes vedhæftet. 

 
Tirsdag den 9. marts 2010 afholdes der et kursus i idrætspsykologi i Lillerødhallerne. Kurset 
afholdes af Idrætsregion Hovedstaden.  

 
Ungdomsfondens fest afholdes i år i Blovstrødhallen mandag den 8. marts. I den forbindelse 
skal vi være opmærksom på indstillinger til lederpriser.  
Handelsbankens og AIUs årspris gives i år til Dagmar Fæster Olsen, Allerød Atletik og Motion. 
Helge Christensen kontakter Mikael Vogel vedr. indstillingen. 

 
6. AIUs hjemmeside 

Der arbejdes videre med udvikling af AIUs hjemmeside, og der er foretaget reservation af do-
mænenavnene Alleroed Idraet, Allerod Idrat. 

 
7. AIUs økonomi resultatet for 2009 er et underskud på 41.500 kr. udgifter hovedsageligt skyldes, 

at AIU har dækket udgifterne til skitseprojektet til træningshuset. 
 
8. Arbejdsplan  
 -AIUs vision for idrættens udvikling 
 -Handlingsplan 
 -Frivillighedspolitik  
 -Idrætspolitik 

Har holdt det første møde som brainstorm, og resultatet var mange gode forslag, som skal sor-
teres inden forelæggelse bestyrelsen til behandling. 

 
 Møde med Kultur- og Idrætsudvalget i forlængelse af et udvalgsmøde f. eks. i marts måned. 
 
9. Brugerbestyrelser/Glostrupmodellen 
 Anders, Lisbet og Poul laver et oplæg, organiseringen kan ses på www.fritid-glostrup.dk 
 
10. Eventuelt 

Næste møde afholdes onsdag den 3. marts 2010 kl. 18.00 i Lyngehallerne og onsdag den14. 
april 2010 kl. 18.00. 

 Repræsentantskabsmødet aftaltes til onsdag den 19. maj 2010. 
 
 Dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde: 
 Vision 
 Brugerbestyrelser 
 Årets idrætskommune, hvad skal der til?  
 


