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Blovstrød, den 31. december 2010

REFERAT
af bestyrelsesmøde i AIU
onsdag den 8. december 2010
i Blovstrødhallen.
I mødet deltog: Else Vad, Lone Olczyk, Lisbet Pals Svendsen, Anders Hebo, Lennart Klamer, Carsten Boeck, Ivan Skov, Helge Christensen Bo Billenstein og Poul Møller Hansen. Ud over AIUs
bestyrelsen deltog Ebbe von Arenstorff og Kai Raun, Kultur- og Idrætschef, Allerød Kommune.
Der var afbud fra:
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Intet til dette punkt.
2. Godkendelse af referat af seneste møde
Intet til dette punkt.
3. Allerød Service, Beredskabschef Thøger Refshauge deltager under dette punkt.
Thøger Refshauge meldte afbud grundet møde med Falck; Kai Raun orienterede om organisationen
(plan udsendt) med lokale arbejdsgrupper/teams; idrætsinspektøren er Niels Nielsen fra Lillerødhallerne, som i tæt samarbejde med Kai skal koordinere funktionerne. Ansvarlig for de grønne områder
er Peter Nilsson – Kai foranlediger resten af navnene fremsendt fra Thøger. Opgaver og procedurer
fordeles internt i de enkelte teams, og der meldes et telefonnummer og mailadresse ud på kontaktpersonen for de enkelte teams.
I tilknytning hertil diskuterede man det udsendte oplæg ’Forventninger til foreningerne’, og Kai
opfordrede til at vi fremsender eventuelle sproglige og/eller andre kommentarer til papiret inden jul.
Bestyrelsen udtrykte ønske om, at de enkelte teams udarbejder en standard for det enkelte anlæg, da
ikke alle anlæg skal fungere på samme måde og med samme krav mm. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt at afklare ansvarsforholdet mellem halbestyrelsen og teamet på det enkelte anlæg.
Kai oplyste endvidere, at det møde som Agnete Fog og Flemming Villadsen planlægger at invitere
AIU til kommer til at foregå den 27. januar 2011.
4. Meddelelser:
-DGI Nordsjællands årsmøde onsdag den 24. november 2010 i Slangerup Fritidscenter.
Et væsentligt punkt mødet var sammenslutning af DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn til
DGI Nordøstsjælland, men dette kunne ikke samle 2/3 deles flertal hos DGI Nordsjælland, og dermed faldt forslaget, og de 2 landsdelsforeninger fortsætter herefter uændret, men med tæt samarbejde på mange områder.

Grusbanerne i Lynge – Kai oplyste, at han og Thøger skal have et møde med de to lokale repræsentanter for LUI; problemet er, at grusbanen i Lynge er dårlig og at der er anlægsstop for anlæg af fx
kunststoffodboldbaner; prisen vil være omkring DKK 100.000 for at renovere grusbanen så den
bliver brugbar, bl.a. ved at løsne jorden omkring drænene og lægge ny stenmel på.
Møde i folkeoplysningsudvalget torsdag den 2. december – her diskuterede man lokaletilskud og
aktivitetstilskud for de unge, og for at opnå tilskud skal mindst 50% foreningens medlemmer komme fra Allerød. Rammen til folkeoplysende virksomhed blev også drøftet, og man kan se at tilskuddet ville kunne lande på DKK 440 pr. medlem, men derudover viser beregningerne at der er lidt
midler til rest, som gør at tilskuddet vil kunne lande på 450 pr. medlem – dermed vil de foreninger,
der bliver særlig hårdt ramt på lokaletilskuddet, kunne hente lidt hjem igen på Allerødordningen.
Desuden vil der blive taget kontakt til nabokommunerne, hvorfra bl.a. mange af rideklubbernes
medlemmer kommer, for at få dem til at støtte aktiviteterne i de klubber, hvor deres borgere er medlemmer.
9. december har Poul møde med borgmesteren vedr. Idrætsfondens prisuddeling – emner til prismodtagere til Handelsbankens pris kan sendes til Poul. Forslag til lederpriser sendes direkte til Ulla
Hede. Ivan foreslog, at AIU skaber en ’afleveringspokal’ i form af fx en køn brugsting med indgravering – fx en vase eller keramik-ting – som gives til den som fik vandrepokalen året før, prisleje
ca. DKK 500.
Poul har rundsendt et elektronisk nyhedsbrev fra DIF.
-ISU regionskonference 2010
Poul har udsendt link til materiale fra dette, som Anders deltog i, bl.a. har man en oversigt over,
hvad de enkelte kommuner giver i tilskud til fx idrætsaktiviteter mm. Dog skal man være opmærksom på at oversigten baserer sig på antal borgere i den enkelte kommune, snarere end hvor mange
idrætsudøvere der var i kommunerne, og derfor kan tallene se lidt pudsige ud. Især Helsingør har sat
mange penge af til idrætten i de kommende år, på trods af de økonomisk strenge tider. Et andet eksempel er Gentofte Kommune, som bl.a. pga. deres store vandlinje har mange sejlere som kommer
fra andre kommuner.
Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik talte om rekruttering og
fastholdelse af unge i idrætten – hans anbefaling er at sætte krav og forventninger til forældrene, når
de kommer med deres børn til idrætten, så ’banen er kridtet af’, og samtidig er kvalitet i træning
mm et væsentligt parameter; hvis kvaliteten er i orden kan man også hæve kontingenterne, hvis folk
oplever at de får et kvalitetsprodukt i foreningen. Søren Østergaard kunne være interessant som
foredragsholder på et senere tidspunkt.
5. Interessentanalyse og kommunikationsstrategi - hvor langt er vi kommet?
Deltagerne diskuterede med Ebbe von Arenstorff hvordan AIU mest hensigtsmæssigt kan etablere
en velfungerende kommunikationsstrategi – Ebbe udarbejder et bud på hvordan vi efter diskussionen kan komme videre med vores bestræbelser, bl.a. blev det diskuteret, om ikke det kan være
hensigtsmæssigt at holde fx en workshop en lørdag.
Til næste møde kunne det være hensigtsmæssigt, hvis medlemmerne af bestyrelsen overvejer input
til hhv. vision, mission og strategi.

6. Hvilke opgaver skal vi prioritere i 2011?
Poul omdelte oplæg til kommissorium for udarbejdelse af idræts- og foreningspolitik for kommunen samt oplæg til skrivelse til kommunen med oprids af de problemer, som foreningerne står
umiddelbart over for. Tanken er at bede medlemsforeningerne fylde ind hvad de har af relevante
punkter, så vi kan se på materialet ved næste møde.
7. Hjemmeside
Pr. 8. december 2010 har der været i alt 960 hits, heraf 128 i den seneste måned og 35 i den seneste
uge. Antallet af unikke besøgende i alt 123, 25 inden for den seneste måned og 9 inden for den seneste uge.
Der blev givet en generel opfordring til at sende materiale til hjemmesiden og evt. også bruge Facebook profilen aktivt.
8. AIUs økonomi
Der er udsendt kontingentopkrævninger, og indbetalingerne er begyndt at komme ind. Der er stadig
penge på kontoen, så økonomien giver ingen anledning til umiddelbar bekymring.
9.
•
•
•

Eventuelt
Næste møde foregår 11. januar 2011 i Lillerødhallerne kl. 18.00. Her fastsættes evt. opfølgningsmøder og/eller workshop vedr. kommunikation.
Møde med politikerne holdes 27. januar 2011 (besluttes 6. januar 2011) kl. 18.30. Evt. formøde
kan aftales den 11. januar.
Poul udsender forslag til mødekalender for 2011, hvorefter medlemmerne kan byde ind mht.
datoerne, fx første onsdag i måneden.

