Allerød Idræts Union
Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/foreninger i Allerød Kommune
Byagervej 17B – 3450 Allerød - Tlf. 48 17 66 71 - Mobil 28 76 50 10 - E.mail: poul@blovstroed.dk

Blovstrød, den 16. marts 2010

REFERAT
af bestyrelsesmøde i AIU
onsdag den 3. marts 2010
i Lyngehallerne
I mødet deltog: Else Vad, Lone Olczyk, Helge Christensen, Anders Hebo, Bo Billenstein, Lennart
Klamer, Ivan Skov og Poul Møller Hansen.
Under behandling af dagsordenens punkt 5 og 6 deltog: Chefkonsulent Kai Raun.
Der var afbud fra: Carsten Boeck og Lisbet Pals Svendsen.
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Ok
2. Godkendelse af referat af seneste møde
Ok
3. Meddelelser:
Danmarks Idrætsforbund har også i 2010 ”Du gør en forskel” pris, og hvem skal vi i år hædre med
denne pris, som følges af en check på 5.000 kr.?
Forslag til modtagere af denne pris kan være Benny Ravn, som gennem mange år har gjort et stort
arbejde i Allerød Atletik og Motion og Brian Jensen LUI fodbold, som af LUI Fodbold var indstillet
til minilederpris – indstillingen sendes vedhæftet. Er andre forslag til modtagere af denne pris?
BIF Fodbold har afholdt generalforsamling, og et emne her var naturligvis flytningen af klubbens
aktiviteter og faciliteter til Blovstrødhallen, men der er udbredt frygt for, at man ender med en halv
løsning, der bl.a. kan være utilstrækkelige omklædningsfaciliteter, manglende opbevaringsplads til
rekvisitter og forringede muligheder for klubliv.
BIF fodbold annoncerede før generalforsamlingen, at der manglede folk til flere opgaver i klubben,
men efterfølgende er meldingen, at der nu har meldt sig en række personer til de ledige poster.
Lone Olczyk har rejst problemstillingen vedr. forsikring af bestyrelsesansvar, og DIFs og DGIs
udlægning er, at en sådan forsikring kun er aktuelt i ganske få foreninger, hvorfor denne dækning
ikke er med i den kollektive forsikring. Udskrift fra DIFs hjemmeside blev omdelt, og vi kan herudfra tage stilling til behovet. Hvis en sådan forsikring ønskes, kan muligheden for en kollektiv løsning via AIU undersøges.
Lone Olczyk undersøger mulighederne for en forsikring af bestyrelsesansvar og inventar.
Ungdomsfondens fest mandag den 8. marts 2010 kl. 19.00 i Blovstrødhallen, har overrækkes Handelsbankens og AIUs årspris til Dagmar Fæster Olsen, Allerød Atletik og Motion.
Fra Ældrerådet v/Jan Fialla har jeg fået anmodning om et skriv til deres blad om idrætsforeningernes tilbud til ældre. Jeg har derfor behov en oversigt over foreningernes tilbud til ældre. Ligeledes

bør vi overveje mulighederne for at etablere et samarbejde med Ældrerådet omkring hjælpere til
arrangementer i idrætsforeningerne. Vi kunne indbyde formand for ældrerådet Ib Skovgaard til et
bestyrelsesmøde i AIU.
Allerød Kommune har udarbejdet et sparekatalog for budgetåret 2011, som er på 100 mill. kr. heraf
2,2 mill. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område, samt 4,2 mill. kr. på Allerød Service.
Idrætten hører under Udvalget for Kultur og Idræt, mens anlæg herunder idrætsanlæggene hører
under Teknik- og Planudvalget. Fra idrætten havde vi håbet på, at der kun var et ”samarbejdspartner-udvalg”, men dette blev ikke tilfældet, og vi frygter, at samarbejdet vanskeliggøres, når der skal
forhandles med to udvalg. Fra AIU vil vi lægge op til et tværgående samarbejde med de to udvalg.
På Danmarks Idrætsforbunds regionsmøde, gav Kai Raun et indlæg vedr. folkeoplysningsloven,
hvordan skal den fremtidige lovgivning på området formes skal der være Folkeoplysningsudvalg og
eller idrætsråd?
Det er meget vigtigt, at der i kommunerne er et reelt samarbejde mellem byrådet/forvaltningen og
foreningslivet med gensidig respekt for hinandens udgangspunkter og værdier, således at der bliver
et godt og reelt fagligt mod- og medspil.
I den nuværende økonomiske situation for kommunerne er der ikke plads til de helt store armbevægelser, så det drejer om at få mest mulig for mindst muligt.
Fra Taastrup blev der vist interesse for ”Idræt for sjov” og udvikling af et samarbejde mellem idrætten og institutionerne om at få idrætssvage børn til idræt.
I Furesø Kommune er der intet samarbejde med kommunens idrætsråd.
Ved etablering af store idrætsanlæg vil der være oplagt at de etableres på regionalt plan i et samarbejde mellem 2 eller flere kommuner. Sådanne samarbejder på tværs af kommunegrænser, vil være
vanskeligt, idet spørgsmålet om hvor skal anlægget så ligge kan virke hæmmende på sådanne samarbejder. En opgave er at få brudt denne geografiske ”konflikt”?
Kursus i Lillerødhallerne hvor emnet er coaching – idrætspsykologi har 37 tilmeldte personer - kursets afvikling måtte desværre udsættes grundet sygdom.
4. Adgangsvej for børn og unge til Mølleåens Golf Klub
Allerød Idræts Union har modtaget en henvendelse fra Jan Fialla, der på vegne af Mølleåens Golf
Klub, beder om AIUs opbakning til at få etableret en sikker cykelvej fra et sted i Lynge til golfklubben.
Denne anmodning kan AIU fuldt ud bakke op om, da det er vigtigt, at børn og unge kan komme
sikkert til og fra idræt.
5.

Vision
-AIUs vision for idrættens udvikling
Synlighed, hvem vil vi være synlige overfor?
Møder med medlemsforeningerne, hvad kan vi bruge hinanden til?
Møllemoseprojektet møde med Udvalget for Kultur og Idræt der er aftalt møde.
Det skal ikke alene dreje som om kroner og ører med om visioner, hvad vil vi, hvor skal vi
hen?
Idrætsanlægsråd, hvorfor skal anlæggene have deres eget råd?

Det er kun en arbejdstitel, nu er anlæggene trukket ud og der er derfor muligvis mere behov for
en samlende kontakt til byrådet via et råd med idrætsanlæggene som ansvarsområde. Et samlet
forum for anlægsbestyrelserne, Allerød Service og byrådet. Brugerbestyrelserne er meget forskellige dels gennem deres anlæg og de opgaver dette medfører.
Grundlæggende er at bemandingen på anlæggene bør være, således at der en, der kender anlægget og anlæggets brugere.
Allerød Service er et nyt organ, der skal tage sig af driften på anlæggene
Der er behov for et møde mellem Teknik- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget og
halbestyrelserne og foreningerne, mhp. en afklaring af samspillet.
Vigtigt at vi har et godt dialogforum over til politikkerne, det er vigtigt at AIU er med overfor
kommunen.
Det kunne være et forslag at nedsætte et idrætsråd, med en anden sammensætning. Kunne være
både og AIU kunne have sæde i Idrætsrådet.
I det nationale der skal i kommunerne være reel konkret brugerindflydelse.
Kommunerne skal lave en fritidspolitik
Folkeoplysningsudvalget har også en funktion over til foreningerne.
Gribskov Kommune har et Idrætsråd og et Kulturudvalg med kulturen og spejdere, det kunne
være en løsning
Møde med Kultur- og Idrætsudvalget 8. april. Emner: fremtidigt samarbejde, nedsætte et udvalg.
Vigtigt med visionen.
6. Brugerbestyrelser
Blev behandlet under dagsordenes punkt 5.
7. Årets idrætskommune, hvad skal der til?
På DIF mødet var der en vis undren over valget af Gentofte som Årets Idrætskommune årets elitekommune og breddekommune
En forudsætning er, at der skal laves investeringer, som ligger indenfor breddeidrætsudvalgets 42
forslag.
Der gives tilskud til disse investeringer, men kommunen skal selv putte penge i. Kunne vi lave et
fælles projekt kunne være.
Links til Breddeudvalgets betænkning pixiudgave er sendt pr. mail.
Træningshuset skal være et multihus med mange anvendelsesmuligheder.
8. AIUs hjemmeside
Der arbejdes på sagen, vil være klar til gå i luften repræsentantskabsmødet i maj.
9.

AIUs økonomi

Regnskabet for 2009, viser et underskud, der skyldes, at der er givet tilskud til forprojekt til træningshuset på Møllemoseanlægget.
ALBA har holdt 25 års jubilæum, og AIU har givet en gave på 2.500 kr. til brug til støtte af ungdomsarbejdet i klubben i form af tilskud til træningslejr, rekvisitter o. lign. Er det en linie vi skal
forfølge, således at det er det vi gør for fremtiden, når AIUs medlemsforeninger har jubilæum med
et multiplum af 25 år.
Der var enighed og, at jubilæumsgaven fra AIU til medlemsforeninger, vil være et gavekort, på følgende beløb - ved 25 år 2.500,- kr., ved 50 år 2.500, - kr., ved 75 år 2.500,- kr. og ved 100 år 5.000,kr.
Formand for ALBA Carsten Boeck har meddelt, at pengene ville blive anvendt til rekvisitter til et
nystartet mikrobaskethold.
I indeværende år 3 klubber mangler indbetaling af kontingent.
10. Eventuelt
Samarbejdet mellem Hillerød badmintonklub og Lillerød Badmintonklub i Nordsjællands Badmintonelite vil ophøre ved afslutningen af denne sæson. Bestyrelse i Hillerød Badminton vil ikke medvirke er grundet økonomien. Ungdomssamarbejdet HB var stærkest ved start, men nu er det LB, der
har de bedste ungdomsspillere.
DM U15 afvikles lørdag den 6. marts 2010 i Lillerødhallerne.
8. april 2010 kl. 17.00 – 18.30 møde med Kultur- og Idrætsudvalget
14. april 2010 kl. 18.30 afbud fra Anders – Blovstrød Svømmehal Lone bestiller mad, Helge henter
og bringer, Poul sørger for drikkevarer.
19. maj 2010 repræsentantskabsmøde i Allerød Idræts Union

