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Blovstrød, den 16. november 2009 
 
 

REFERAT 

Af bestyrelsesmøde i AIU 
onsdag den 4. november 2009  

i klublokalerne i Blovstrød Svømmehal. 
 

I mødet deltog: Lisbet Pals Svendsen, Lone Olczyk, Lennart Klamer, Carsten Boeck, Helge 
Christensen, Anders Hebo, Else Vad, Bo Billenstein og Poul Møller Hansen  
 
Der var afbud fra: Ivan Skov 
 
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. Meddelelser 
 -Ny struktur fritidsforvaltningen efter 1. januar 2010 overtager Kai Raun Leif Frausings  

stilling som chefkonsulent med ansvar for kultur- og fritidsområdet, herunder 
Folkeoplysningsudvalget og udvikling på idrætsområdet. 
Beredsskabschefen, Thøger Refshauge, overtager personaleledelsen på idrætsområdet samt 
ansvaret for vedligehold af anlæggene. Der vil blive 3 områdechefer, 1 for idrætshallerne, 1 for 
udendørsanlæg og 1 for svømmehallerne. 

 -IRH konference 20. – 21. november 2009 på Kollekolle. 
-Handelsbanken, den tidligere Lokalbanken har givet tilsagn om at bidrage med en check til 
"Årets sportspris". 

 
 -Vægtløftningsklubbens lokaleproblemer (nok en fortrængning fra et lokale). Klubben har  
 sendt et brev til Samordningsudvalget og forelagt sin sag. AIU efterlyser en dialog mellem  
 Udvalget og Vægtløftningsklubben om denne sag, på trods af at man fra politisk hold pointerer,  
 at vi har en god dialog.  
 -Allerød Svømmeklubs sponsorstævne. Arrangementet var særdeles vellykket.  
 -Valg til Folkeoplysningsudvalget, har LUI en kandidat plus en eller flere suppleanter fra  
 handicapidrætten? 
 -Indvielse af Lyngehal 2 på fredag kl. 16.00. Ved samme lejlighed afsløres LUIs 100 års  
 jubilæums-logo til jubilæet i 2010. 
 
4. Evaluering af vælgermødet den 29. oktober 2009. 
 -En tilbagemelding er, at de afsatte 1½ min. til visioner var for lidt. 
 -Der var kritik af ordstyreren, som brugte tid på egne meninger og overså markeringer. 

-I tilknytning til politikernes forslag om et multicenter på Møllemosen, var AIUs bestyrelse 
enige om, at der er en stor økonomisk risiko knyttet til et sådant projekt, både mht. 



 

finansieringen og ikke mindst til driften af anlægget. Derudover udtrykte man bekymring for, 
om fx ældre medborgere vil kunne komme ud til det planlagte sundhedshus på Møllemosen.  

 
5. Arbejdsplan  
 -AIUs vision for idrættens udvikling, herunder prioriteringslisten. – Prioriteringslisten af  
 oktober 2009 er baseret på den ’gamle’ prioriteringsliste. Der blev diskuteret justeringer af  
 teksten. Herudover diskuterede AIU sine visionsplaner for fremtiden. Både prioriteringslisten  
 og visionerne vil kunne fremlægges for politikerne når de har konstitueret sig efter valget og  
 ved repræsentantskabsmødet. Oplægget skal behandles videre, inden det præsenteres. Man  
 enedes om at nedsætte en arbejdsgruppe til nøjere formulering af planerne. Anders Hebo, Else  
 Vad og Lisbet deltager; Bo supplerer med input, og input fra andre er også velkomne. 
 -Handlingsplan – der bør udarbejdes en handlingsplan, som ligger i forlængelse af visionerne. 
 -Frivillighedspolitik – AIU vil arbejde hen imod at formulere en frivillighedspolitik, formentlig  
 som afledning af drøftelserne vedr. visionerne.  
 -Idrætspolitik – det bør i processen overvejes, om idrætspolitikken evt. skal revideres.  
 
6. Eventuelt 
 -Diskussion af om det måske kunne være en idé at se hvordan andre kommuner (fx Glostrup)  
 håndterer samarbejdet mellem politikerne og idrætten, fx via en brugerbestyrelse. Dette kan  
 tages op når det nye byråd konstituerer sig.  
 Næste møde er julemødet mandag den 14. december kl. 18.00 i Lyngehallen, Carsten Boeck vil  
 fungere som ordstyrer. Der vil blive fokuseret på prioriteringsliste og visioner på mødet.  
 
  
 
 


