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Blovstrød, den 28. juni 2010 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmøde i AIU 
onsdag den 9. juni 2010  

i klubhuset, Allerød Tennispark  
 

I mødet deltog: Else Vad, Lone Olczyk, Lisbet Pals Svendsen, Anders Hebo, Helge Christensen, 
Lennart Klamer, Carsten Boeck, Kai Raun, Kultur- og Idrætschef, Allerød Kommune og Poul Møl-
ler Hansen. Ud over AIUs bestyrelse deltog Kai Raun.  
 
Der var afbud fra: Ivan Skov og Bo Billenstein 
 
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. 
 
2. Godkendelse af referat af seneste møde 
 
3. Meddelelser: 

På Allerød Nyts hjemmeside kan vi læse, at LUI Gymnastik fra Nordea Fonden har fået 81.000 
kr. til indkøb af blandt andet en lang springbane til springgraven og til en voksentrampolin. 
 
Allerød Kommune arbejder med en kvalitetskontrakt og for idrætsområdet stiles der frem mod 
en udnyttelsesgrad på 85% i 2012, men der står ikke noget om i forhold til hvad de 85% bereg-
nes. Der er i sæsonen 2009/2010 gennemført en undersøgelse over udnyttelsen af idrætsfacilite-
terne, men vi har endnu set resultatet af denne undersøgelse. Men vi kan ikke være uenige i 
synspunktet, at vi skal have den bedst mulige udnyttelse af vore idrætsanlæg.  
Der er en målsætning om, at foreningsportalen, der sættes i drift i indeværende år, skal have en 
anvendelsesandel på 85%. 
 
Folkeoplysningsudvalget har haft et dialogmøde med udvalget for Kultur- og Idræt, det var et 
møde, der kun stod i besparelsernes tegn både på den korte bane og på længere sigt. Mere herom 
under punkt 4. 
 
Projektet vedr. klubhuset på Møllemoseområdet fortsætter, uagtet at selve byggeriet er udsat pga. 
besparelserne. Der holdes møder vedr. projektet, og Anders Hebo er AIUs faste deltager i disse 
møder.  

 
4. Beparelser på idrætsområdet 2011-2013. 
 -0-stilling af alle investeringer. 

Byrådet har vedtaget at udskyde samtlige nyanlæg på idrætsområdet, således at fodboldbanerne 
først etableres i 2013. Mens bygningen af plejeboligerne på Poppelvej er budgetteret startet i 
2012, og hermed mister Allerød Fodboldklub banerne ved Poppelvej uden, at der er etableret nye 
baner til erstatning herfor. Dermed risikerer Allerød Fodboldklub at stå med færre baner end be-
regnet i mere end et år. Desuden står de to andre fodboldklubber med vanskeligheder omkring de 
eksisterende grusbaner. På seneste byrådsmøde var Jens Grønne den eneste, som mente, at man 
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burde sætte projekterne i gang idet renteudgifterne for kommunen på den finansiering, man ville 
skulle ud og skaffe, ville være så lave som DKK 1 mio. Denne holdning blev dog nedstemt i by-
rådet med 20:1. AIU er stærkt bekymret for de konsekvenser, dette anlægsstop vil få for idrætten 
i Allerød, dels bl.a. for fodboldklubberne, og dels bl.a. for de projekter omkring vandkvaliteten i 
svømmehallerne, der var ved at blive igangsat.  
 
-Besparelser de kommende budgetår – kataloget sendes vedhæftet. Folkeoplysningsudvalget har 
indstillet et antal besparelser. Folkeoplysningsudvalgets sparekatalog handler om at spare på de 
udgifter, hvor der betales for leje af lokaler uden for Allerød Kommune, og  fastholde lokaletil-
skuddet til de aktiviteter der foregår ’hjemme’ i kommunen. Kai Raun supplerede med, at man 
fra kommunens side havde indkaldt alle de forslag, man overhovedet kunne få, for at få et kata-
log over besparelser. Fra idrættens og AIUs side var der betænkelighed ved fx at reducere i Alle-
rødordningen, som går til foreningerne, og lade sommerferieaktiviteterne gå stort set fri for be-
sparelser.  

 
AIUs indstilling til Folkeoplysningsudvalget går på, at man ønsker at friholde Allerødordningen 
for besparelser, dog bør besparelserne foregå på en sådan måde, at der skabes en balance mellem 
de klubber, der har lokaler til rådighed året rundt og de klubber/foreninger, der må ud og leje lo-
kaler uden for kommunen. Dermed foreslår AIU også, at det samlede tilskud til sommerferieak-
tiviteterne bortfalder. Samtidig foreslår AIU at bevægelse for sjov nedlægges, at tilskuddet til 
klubhuset på Sandholmgårdsvej bortfalder, at tilskuddet til paraplyorganisationerne bortfalder, at 
banken for udlånsmaterialer bortfalder samt at KlasseKampens tilskud fjernes.  
 
AIU har samtidig en forventning om, at man vil vende tilbage til tilskudsniveauet fra 2008, når 
økonomien i kommunen er genoprettet.  

 
5. Idrætsforvaltningen i Allerød kommune – et punkt foranlediget af en sag i Lillerød bad-

mintonklub. 
Kai Raun indledte dette punkt med at opridse, at han har haft en dialog med formanden for LB, 
hvor de har fået afklaret situationen mht. hvad der var gået galt. Ifølge reglerne er det ok, at pen-
sionistafdelingen fra LB organiserer sig som selvstændig forening med det formål at etablere 
badmintontilbud for alle pensionister. Det er missede i forbindelse med mødet med pensionistaf-
delingens henvendelse var, at det åbenbart ikke var samtlige pensionister i LB der ville melde sig 
ind i den nye forening. Det er halbestyrelsen, der afgør hvem der får ret til at disponere over ba-
nefaciliteterne, og halbestyrelsen har vedtaget, at det fortsat er LB, der disponerer over de for-
middagstimer, den nye forening havde ønsket. Sagen betyder, at kultur- og idrætsforvaltningen 
vil være mere opmærksom på den slags situationer fremover.  
 
Lennart Klamer kommenterede, at den besked pensionisterne i første omgang havde fået i kom-
munen havde medført mange diskussioner mellem LB og pensionisterne. Det principielle er jo 
sådan set, hvordan vi skal håndtere det, hvis klubber fragmenteres i mindre interessegrupper.  På 
dette tidspunkt forlod Kai Raun mødet. 

 
Herefter blev følgende to emner diskuteret: 
 
1. Foreninger der ønsker at etablere sig i kommunen skal have en præcis rådgivning om mulig-
heder og rettigheder fra Kultur- og Idrætsforvaltningen, så der ikke opstår misforståelser om, 
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hvad de enkelte foreninger har mulighed for og samtidig henviser forvaltningen til AIU som 
samarbejdspartner for en ny forening samt orienterer Folkeoplysningsudvalget.  
 
2. Samtidig forventer AIU, at der fremover etableres en fast og bedre dialog mellem AIU og 
kommunens Kultur- og Idrætsforvaltning, fx ved at forvaltningen deltager på AIUs møder, lige-
som AIU og de berørte foreninger forventer at blive orienteret fra forvaltningens side hurtigst 
muligt, såfremt der er sager der vedrører foreningerne.  

 
6. Hjemmeside 

Hjemmesiden fungerer godt. Carsten fremsender billede i jpg format. Handelsbanken tilbydes en 
plads på hjemmesiden.  

 
7. AIUs økonomi 

AIUs økonomi er tilfredsstillende.  
 
8. Eventuelt 
 Næste møde aftaltes til tirsdag den 7. september kl. 18.30 på Skovvang Stadion.  
 Emner til drøftelse sendes pr. mail til Poul senest 14 dage før næste møde.  


