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Blovstrød, den 3. april 2011

REFERAT
af bestyrelsesmøde i AIU
onsdag den 9. marts 2011
i Lyngehallerne.
I mødet deltog: Else Vad, Lone Olczyk, Lisbet Pals Svendsen, Lennart Klamer, Carsten Boeck,
Ivan Skov, Helge Christensen, og Poul Møller Hansen.
Der var afbud fra: Anders Hebo og Bo Billenstein.
1.

Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. – Punkt 5a. tilføjet.

2.

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

3.

Meddelelser:
Allerødordningen, der er for rideklubberne, Holmegaard og Stutsborg givet dispensation for
2011,
og den 22. marts 2011 har Kai Raun og Poul Møller Hansen møde med personer fra Furesø
Kommune om mulighederne for en fælles støtteordning for de to rideklubber.
Blovstrød Løverne har holdt generalforsamling – der var stor udskiftning i bestyrelsen for foreningen, hvor formanden Axel Nielsen modtog genvalg for 1 år.
Allerød Kommunes Ungdomsfonds fest blev afholdt mandag den 7. marts, her blev Handelsbankens og AIUs årspris meget velfortjent tildelt Lone Olczyk, Allerød Svømmeklub, lederprisen blev tildelt træner Martin Lyager Rasmussen, Allerød Svømmeklub og minilederprisen blev
tildelt træner Brian Jensen, LUI Fodbold.
Indstillinger til prismodtagere, som kan være et emne til DIFs ”Du gør en forskel” prisen, fx
Morten Foldager fra AFK.

4.

Mødeplan for 2011, blev justeret.

5.

Evaluering af mødet med Kultur- og Idrætsudvalget og Klima- og Miljøudvalget.
Referat og bilag er udsendt sammen med mødeindkaldelse. – AIUs bestyrelse kan ikke godkende referatet af mødet, dels fordi bl.a. Borgmesteren og andre udvalgsmedlemmer på mødet
fremførte, at der var afsat DKK 3 mio. til renovering af idrætsfaciliteter, men af det af kommunen udsendte referat fremgår det, at den eneste renoveringsopgave der kan relateres til idrætten
er DKK 1 mio. til tag på Engholmhallen, og dels fordi AIUs forventninger til politikerne ikke
er nævnt i referatet. AIUs bestyrelse vil herefter intensivere monitoreringen af dagsordner og
referater på kommunens hjemmeside fra de to udvalg, økonomiudvalget samt byrådet for hurtigt at kunne bidrage med konstruktivt input. Samtidig vil AIU også gå mere aktivt ind i debatten omkring idrættens forhold i Allerød, ligesom AIU forventer, at kommunen vil henvende sig
til AIU proaktivt før der træffes beslutninger vedr. idrætten, jfr. Punkt A i de eksisterende principper for samarbejde mellem kommunen og AIU.

5a. Evaluering af møde med Allerød Service – På mødet blev den meget ambitiøse organisationsplan for Allerød Service præsenteret. Brugerbestyrelsernes fremtidige funktion virker dog sta-

dig uafklaret under den nye struktur. Samtidig blev en ikke-opdateret kompetenceplan præsenteret, men en ny vil iflg. Kai Raun blive fremsendt. Foreningerne og brugerbestyrelserne efterlyser stadig information om, hvad der gælder for den enkelte forening og det enkelte anlæg.
6.

Allerød Tennisklub har bedt om at få tildelingen af lokaletilskud taget op i AIU regi.
ATKs henvendelse sendes vedhæftet. – Punktet vil blive taget op af AIU på førstkommende
møde i Folkeoplysningsudvalget. Allerød Tennisklub supplerer gerne med yderligere oplysninger.

7.

Folkeoplysningsudvalgets møde med foreningerne den 31. marts 2011 kl. 17.30-22.00 i
Blovstrødhallen er tilmeldt godt 40 deltagere. Hvis forslaget til den nye Folkeoplysningslov er
tilgængeligt, bør det rundsendes inden mødet.

8.

LIF’s medlemskab af Allerød Idræts Union.
-Er det i overenstemmelse med AIUs vedtægter? LIF er med de nye vedtægter en forening af
klubber, og LIF kan stadig godt være medlem af DGI, og dermed er LIF – og de to andre hovedforeninger – fuldgyldige medlemmer af AIU.

9.

Interessentanalyse og kommunikationsstrategi. – AIU har modtaget oplæg fra kommunikationsrådgiveren som går ud på 2 x ½ dags seminar. Der blev reserveret en række tidspunkter til afholdelse af det første ½ dags seminar.
Lennart Klamer er tovholder.

10. Indbydelse til idrætskonference - Tværkommunal idrætskonference foråret 2011, prisen er ca.
1.000 kr. pr. deltager, og der er endnu ikke fastsat en dato for dette arrangement. AIU vil kontakte kommunen for at få en mødedato, og om der vil være deltagelse fra Allerød Byråd før vi
giver tilsagn om at deltage.
11. Projektgruppen vedr. udformningen af ny idræts- og foreningspolitik, som fremover efter idrættens ønske bør kaldes fritidspolitik. – Første møde holdt uden deltagelse af politikerne, hvilket i
høj grad undrede de fremmødte mødedeltagere.
12. Hjemmeside
Det foreslås, at vi får lavet følgende menupunkter:
-Referater fra møder i AIU
-Hall of Fame med følgende undermenuer:
-vindere af DM (guldmedaljer), EM, VM og OL-medaljer (guld, sølv, bronze)
-Danske rekorder
-modtagere af AIUs årspris
-lederpriser og minilederpriser
-’Du gør en forskel’ prisen
13. AIUs økonomi
Året 2011 har givet et underskud på 23.602 kr., som dels er anvendt til etablering af hjemmeside, jubilæumsgaver til ALBA og LUI. Egenkapitalen pr. 31. december 2011 er 208.374 kr.
14. Eventuelt – næste møde onsdag den 6. april 2011 kl. 18.00 i Lyngehallen.

