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Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/foreninger i Allerød Kommune 
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Blovstrød, den 5. oktober 2009 
 

REFERAT 
 af bestyrelsesmøde i AIU 

onsdag den 5. oktober 2009 
 i klublokalerne Blovstrød Svømmehal 

 
 
I mødet deltog: Lisbet Pals Svendsen, Lone Olczyk, Lennart Klamer, Ivan Skov, Helge 
Christensen, Anders Hebo og Poul Møller Hansen  
 
Der var afbud fra: Carsten Boeck, Else Vad og Bo Billenstein 
 
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. 
 Dagsorden godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af seneste møde 
 Referatet godkendt.  
 
3. Meddelelser 

 Allerød Kommunes budget for 2010 er vedtaget, og her er idrætten naturligvis også ramt af 
besparelserne. Vi kan så være uenige om de områder, der er ramt. Et tab er at 
aktivitetstilskuddet er reduceret med 15 kr. til 500 kr. pr. medlem under 25 år, svarende til en 
besparelse på 80.000 kr., til gengæld er ”Klassekampen” bevaret og ”Bevægelse for sjov” 
reduceret med 100.000 kr. til 165.000 kr. 
Folkeoplysningsudvalget vil i 2010 også have 25.000 kr. til rådighed. 
 
Blovstrød Løverne har forespurgt om muligheden for optagelse som direkte medlem af AIU, de 
har fået tilsendt vedtægter og regelsættet for ansøgning om medlemskab. 
 
Idrætssamarbejdet i Region Hovedstaden holder idrætskonference på Kollekolle fredag den 20. 
november 2009 kl. 17.00 til lørdag den 21. november 2009 kl. 13.00. Anders rundsender den 
foreløbige dagsorden pr. e-mail.  
 
Valg til FOU i 2010 og 2013 – Poul og Anders samt suppleanterne Else Vad og Helge 
Christensen genopstiller.  

 
4. Drøftelse af eliteidrættens vilkår i Allerød Kommune 
 Poul orienterede om bl.a. Lillerød Badmintons problem med at skaffe lokaler med TV  
 muligheder – det har kostet klubben omkring 150.000 kr.  
 
 De klubber, der har eliteafdelinger var enige om, at det man ønsker af politikerne, er at nogle  

rimelige minimumskrav er opfyldt, så klarer klubberne selv resten – der er ikke noget ønske om 
at få tilført store pengebeløb. Det er fx fodboldbaner, der er lange nok, en svømmehal hvor der 
er plads til svømmerne og en badmintonhal med TV muligheder. Men klubberne tvivler på, om 
politikerne egentlig vil eliteidrætten i Allerød Kommune. Hvis AIU skulle vælge at besvare et 



 

læserbrev i Allerød Nyt 6. oktober ville det være netop dette punkt, der skulle fremhæves. 
Lennart skriver et oplæg til Poul med bud på et læserbrev.  
 
Poul har haft en snak med Nordsjællands Elite, bl.a. har man drøftet prisen på de 300.000 
kroner som jo er meget for en lille kommune som Allerød. Man kunne i stedet tage antallet af 
idrætsudøvere som nøgle for hvor meget kommunen skal betale.  

  
5. Møde den torsdag den 29. oktober 2009 kl. 19.30 med kandidater til byrådsvalget  
  
 -Mødested klublokalet, Blovstrød Svømmehal 
  
 -Forslag til emner: Visioner for idrættens udvikling i Allerød Kommune  
  AIUs prioriteringsliste 
  Idrætspolitiken 
 
 Tanken er at bede politikerne om at fortælle i 1½ minut hver om deres visioner for idrættens 

udvikling og for et par punkter i idrætspolitikken. Som afslutning vil AIU slutte med  
at se på AIUs prioriteringsliste og AIUs visioner for fremtiden. En del af oplægget til aftenen 
kan være den undersøgelse, Hillerød Kommune har foretaget, som viser, hvor mange penge de 
frivillige ledere egentlig sparer kommunen for – i Allerød Kommune ca. 25 mio. kr. om året. 
Herudover linkes der til Breddeidrætsudvalgets Rapport og til Idræts SFO’en i Roskilde.  
 
Der var enighed om, at AIU helt overordnet kunne spørge ind til, hvordan politikerne har tænkt 
sig at sikre at såvel bredde- som eliteidræt får gode forhold, hvad de har tænkt sig mht. 
eliteidrætten, og hvordan de har tænkt sig at opmuntre, støtte og påskønne lederne i den 
frivillige idræt (pind 5, 8 og 13 i idrætspolitikken).  
 
Invitationen som den sendes til Allerød Nyt rundsendes til AIUs medlemsforeninger til 
distribution blandt foreningerne og deres medlemmer. De tilmeldte politikere orienteres om, 
hvad programmet vil være, og hvad de forventes at forholde sig til.  
 

6. Eventuelt 
 Herunder fastsættelse af dato for næste møde, og forslag til dagsordenspunkter. 
 
 LPS sender den scannede udgave af Træningshuset til AIUs bestyrelse til orientering.  
 
 Den 29. oktober forud for valgmødet mødes AIUs bestyrelse kl. 19.00 i Blovstrød Svømmehal 
 

Næste møde i AIUs bestyrelse finder sted onsdag den 4. november kl. 19.30 i Blovstrød 
Svømmehal.  

  
 
 


