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 21. september 2010

REFERAT
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 7. september 2010
i klubhuset, Allerød Tennispark
I mødet deltog: Else Vad, Lone Olczyk, Lisbet Pals Svendsen, Anders Hebo, Lennart Klamer, Carsten Boeck og Poul Møller Hansen. Ud over AIUs bestyrelse deltog Kai Raun, Kultur- og Idrætschef, Allerød Kommune.
Der var afbud fra: Ivan Skov, Helge Christensen og Bo Billenstein
1.

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

2.

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

3.

Meddelelser:
Vedr. pensionistbadminton i Lillerød Badminton er der indgået et forlig, således at pensionisterne fortsætter med at spille som medlemmer af LB. Det kontingentsatser der er aftalt skal
dog godkendes på LBs generalforsamling. Lone oplyste, at der også var oprettet en særlig
svømmeklub for pensionister, som har ansat en træner (Rosemarie), som tidligere har været ansat af svømmeklubben til at varetage pensionistsvømningen i klubbens regi. Der blev udtrykt
generel ærgrelse over, at klubberne tilsyneladende kan risikere at fragmentere i stedet for at oprette en underafdeling under en eksisterende forening.
Allerød Kommune har bebudet kraftige besparelser på budgettet i de kommende år, og helt naturligt går vi idrætten ikke ram forbi, der arbejdes på komprimering af bygningsanvendelse, og
der lavet registrering af brugen af anlæg, men der endnu kun de rå tal, og spørgsmålet er hvordan man vil opgøre brugen af anlæggene. Poul har rundsendt tallene til bestyrelsens medlemmer.
I forbindelse med komprimeringen af bygningsanvendelsen har vi fra AIU skrevet til byrådet
og bedt om timeout på komprimeringen, da det i flere tilfælde vil give idrætsforeningerne problemer og ekstra arbejde i form af omflytninger og aflysning af aktiviteter. Kai supplerede med
at orientere om, at den sag vedr. komprimering af lokaleanvendelsen, der har været omtalt i
medierne, nu er løst til de flestes tilfredshed. Derudover er Orienteringsklubben inviteret til et
møde med kommunen den 21. september, hvor man vil drøfte lokalesituationen omkring klubbens klubhus.

Der er foreslået en lang række besparelser i et besparelseskatalog samt et tillæg til besparelseskataloget (begge dele kan findes på kommunens hjemmeside), herunder nedskæring i lokaletilskuddet og Allerødordningen, bortfald af tilskuddet til Allerød Orienteringsklubs hus på Sandholmgårdsvej mm. Torsdag den 9. september er der borgermøde kl. 19.00 i Borgerportalen på
Rådhuset, før byrådet tager på budgetseminar fredag og lørdag.
Den manglende igangsætning af Møllemoseprojektet, betyder, at der ikke frigøres plads i
Skovvang Stadions klubhus.
Projektet med etablering af plejeboliger fra foråret 2011 ved Poppelvej medfører samtidig, at
Allerød Fodboldklub vil miste banerne ved Poppelvej, som de ikke har fået baner til erstatning
for.
Ligeledes regnes der med udbud til salg af stuehuset på Møllemosegård, spørgsmålet er, om der
ikke i Allerød Kommune er aktiviteter, der kunne have glæde af dette hus uden, at det vil koste
urimeligt meget at sætte det i stand.
Kai oplyste, at han har talt med en repræsentant fra Projekt Frivillig, som handler om at unge
kan tage min. 20 timers frivilligt arbejde, som kan tælle med i deres uddannelsesforløb; foreningerne kan ’risikere’ at blive kontaktet herom.
Lone oplyste, at svømmeklubben rent administrativt er så godt kørende, at de har mulighed for
at påtage sig at hjælpe mindre foreninger, som har brug for hjælp til det administrative.
Jan Fialla har kontaktet Poul og bedt ham skrive et stykke om foreningernes tilbud til de ældre
– de enkelte foreninger bedes melde ind til Poul om dette.
Idrætsrådet holder konference på Kolle-Kolle 12.-13. november.
20. november er der førstehjælpskursus i Lillerødhallerne kl. 9-15 – klubberne kan gratis tilmelde deltagere på adressen www.kaisport.dk.
Idrætsklinikken i Frederikssund flyttes formentlig til Hillerød i forbindelse med lukningen af
sygehuset i Frederikssund.
4.

Idrætspolitikken, igangsætning af revision/opdatering.
Allerød Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg har på udvalgets møde den 29. september 2010
idrætspolitikken på dagsordenen, hvorfor vi i AIU venter med igangsætningen af revisionen til
efter dette møde og vi har fået en tilbagemelding om udvalgets ønsker/tanker til udformningen
af en kommende idrætspolitik.
Else, Lennart, Lisbet og Anders melder sig til at være med til at forme AIUs udkast til kommende idrætspolitik med Poul på sidelinjen, men vi vil gerne først høre hvad der kommer ud af
udvalgets møde.
Lennart gjorde opmærksom på, at den idrætspolitik for Allerød Kommune, der ligger på DIFs
hjemmeside, er den gamle politik fra 2000, og ikke den aktuelle fra 2007.

5.

Analyse af idrætsanlæggenes anvendelse (komprimering af bygnings- og
lokaleanvendelse).
Se under Meddelelser.

6.

Kontakt til idrætsforeningerne
-Hvad kan AIU gøre for foreningerne?
-Hvad kan foreningerne gøre for AIU?
Punktet videreføres til kommende møde. Det blev aftalt at invitere samtlige medlemsforeninger
i AIU til et stormøde, når budgettet og besparelserne er vedtaget, for at diskutere hvad AIU så
kan gøre for medlemsforeningerne. Kai supplerede med at kommunen også kan være interesseret i at høre, hvor skoen trykker hos foreningerne, og hvor kommunerne måske kan hjælpe med
at gøre situationen en anelse lettere; Kai skal bl.a. være medarrangør af en kommunal konference hvor netop dette emne skal drøftes, og derfor er Kai interesseret i at deltage i et sådant
stormøde, fx en gang i november.

7.

Hjemmeside
Hjemmesiden besøges rimelig hyppigt: Pr. 8. september har der i alt været 562 hits, heraf 114
inden for den seneste måned, og 30 inden for den seneste uge. Der har i alt været 87 unikke
besøgende, heraf 28 inden for den seneste måned og 12 i den seneste uge.
Lokalbanken vil få tilbudt en bannerreklame. Kai har en kontakt, der kan lave små videosekvenser til hjemmesider. Der må gerne fremsendes billeder til hjemmesiden, og der kan fx også
oprettes en ’hall of fame’ for vindere af DM eller internationale mesterskaber og/eller rekorder
siden kommunesammenlægningen i 1970 – klubberne må gerne melde ind med navne og data.
Der skal laves et menupunkt ’hall of fame’, og så kan de enkelte foreninger have hver deres
’skuffe’ under dette menupunkt.

8.

Allerød som idrætskommune
-Hvad gør vi?
-Hvad er kriterierne?
Punktet udsættes til kommende møde.

9.

AIUs økonomi
Anders redegjorde for AIUs økonomi; man forventer at blive beskåret i tilskuddet fra kommunen. Kontingentopkrævningerne sendes ud inden for et par måneders tid.
Ved mødet i Idrætsrådet blev det oplyst, at Allerød Kommune giver ’fripas’ på op til 1.000
kroner i klippekortform til socialt dårligt stillede ifølge kommunens hjemmeside – Kai oplyste,
at ordningen ikke længere er gældende. Teksten på hjemmesiden bør revideres!

10. Kursus
Kurset i politisk kommunikation kan finde sted tirsdag den 2. november. Sted meldes ud snarest. Medlemsforeningerne i AIU inviteres. Arrangementet opslås på hjemmesiden.

11. Eventuelt
• Anders orienterede om, at Nordsjællands Elite er under konkursbehandling.
• Der er ikke sket noget omkring oprettelsen af det tværgående udvalg mellem politikere og
idræt, der blev diskuteret på dialogmødet med udvalget; det blev foreslået at invitere Agnete Fogh til mødet i Blovstrødhallen for at diskutere dette punkt.
• Det kunne være interessant at høre DGI, om de har en oversigt over hvor meget og hvilke
tilskud de enkelte kommuner giver til idrætten, så man kan lave nogle sammenligninger på
tværs af kommunegrænser.

Næste møde i AIUs bestyrelse torsdag den 11. november kl. 18.30 i Blovstrødhallen.
Medlemsmøde tirsdag den 23. november 2010, sted meldes ud snarest og annonceres på hjemmesiden.

