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 14. september 2009
REFERAT
af bestyrelsesmøde i AIU
onsdag den 9. september 2009
i Lyngehallen.
I mødet deltog: Lisbet Pals Svendsen, Lone Olczyk, Lennart Klamer, Carsten Boeck, Helge
Christensen, Anders Hebo, Else Vad, Bo Billenstein og Poul Møller Hansen
Der var afbud fra: Ivan Skov
1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Der var en enkelt tilføjelse til den udsendte dagsorden; EV ønskede at tale om inventar til Lyngehal
2 (punkt 7).
2. Godkendelse af referat af seneste møde
Der var ingen bemærkninger eller tilføjelser til det udsendte referat.
3. Oplæg vedr. hjemmeside for AIU
Jonas Hebo deltog med orientering om hjemmeside for AIU – den skal være billig og enkel og nem
at arbejde med. Nøgleordene er: funktionel, flot og enkel at bruge.
Jonas efterlyser tekst, billeder og logo, links, struktur, evt. en side til nyheder mm.
Ønskerne fra medlemmerne var: at finde tricket, det der gør den interessant, der skal være links til
foreningerne, og der skal ligge materiale om AIU (vedtægter, årsberetninger, referater mm).
Derudover skal hjemmesiden være levende, og den kan bl.a. rumme kurser fra KAI m.fl.
Der kan ligge en kalender, hvor idrætsarrangementer i hele kommunen kan lægges op.
Der kan være en nyhedsbrevsfunktion.
Der kan være både en åben og en lukket del – på den åbne ligger der også referater, men på den
lukkede kan der ligge referater, arbejdsdokumenter
Målgrupperne er foreninger i kommunen, politikerne, medier, forældre.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, når Jonas har lavet et udkast; Lisbet deltager i arbejdsgruppen
sammen med Poul og Anders. En tentativ tidsramme for hvornår hjemmesiden skal være oppe og
køre kunne være omkring det tidspunkt, hvor den nye administration tiltræder. Jonas mener at
kunne have et første oplæg klar ca. primo november, og derefter mødes gruppen og ser på det. En
tentativ budgetramme for arbejdet er ca. 15.000 kroner.
Tanken om at lade de enkelte foreningers logo komme op som rullebannere blev nævnt, og det kan
helt klart være med til at skabe liv.
4.

Meddelelser
-orientering fra medlemmerne om sommerens aktiviteter i foreningerne, herunder
-Allerød Svømmeklub om svømmeskolen – Lone fortalte, at klubben står over for nogle
udfordringer og har for første gang i historien ikke fået fyldt vandgymnastikholdene op.
Svømmeklubben har aktuelt 992 medlemmer, hvilket er en tilbagegang i forhold til sidste år.
Sommersvømmeskolen i år havde 18 pladser ledige á 1.100 kroner og ingen ventelister.

Svømmeklubben føler sig klemt af kommunens gratis aktiviteter, som er konkurrerende med
svømmeklubbens.
-Allerød Tennisklub om DM i kørestolstennis – DM foregik i sidste weekend af juni, og der var
rigtig mange deltagere i årets mesterskaber, som alle var tilfredse med det nye klubhus, og de
faciliteter det rummer. Under mesterskaberne fik klubben overrakt en check på 30.000 kroner
fra Tuborg Fondet som tilskud til den fleksible og handicapvenlige indretning.
-Klassekampen – Carsten rapporterede, at ALBA havde afholdt 140 streetbasket kampe med
omkring 1.100 børn; alt i alt var arrangementet vist gået rigtig godt med i alt ca. 1.400 tilmeldte
børn.
- Bo Billenstein fortalte, at han var blevet kontaktet af sikkerhedschefen i kommunen, som
gerne ville have et møde med økonomidirektøren og Bo. Dagsordenen omhandlede
vægtløftningsklubbens tidligere klublokale – pointen var, at kommunen ønsker at få klubbens
gamle mødelokale ’tilbage’ idet administrationslokalet på 1. sal er blevet for lille. Derudover
mente man fra kommunens side, at der formentlig vil komme lydproblemer, og sidst dette
problem var oppe, betalte klubben for at lydisolere genoptræningens administrationslokale. Bo
foreslog, at sagen behandles i Samordningsudvalget, hvilket man fra kommunens side ville gå
videre med – der vil formentlig blive fundet en løsning.
- Under mødet faldt der bl.a. en kommentar om, at man fra overordnet politisk niveau mener, at
vægtløfterne ’bare kan tage en I-pod i øret, og det kan de lige så godt vænne sig til, for når
vægtløfterne kommer på Møllemosegaard, kan de heller ikke have høj musik’. Det er
betænkeligt, at man åbenbart ikke har nogen større forståelse for vægtløftningsklubbens måde
at træne på.
- Lennart orienterede om, at badmintonklubben i liga-regi nu hedder Nordsjælland. For dette
samarbejde skal der være en bestyrelse med en repræsentant fra hver af de deltagende tre
klubber samt en uvildig formand, og Lennart er udpeget som formand. En af udfordringerne
omkring arbejdet omkring ligakampene er, at man i Frederiksborgcentret selv skal rigge til og
rigge af før og efter kamp, så derfor forsøger man at få muligheder fx i Lyngehallen; her kan
den nye Lyngehal 2 måske blive en god mulighed for at kunne bruges til TV-transmissioner.
Dette ville forhåbentlig bringe kampe tilbage til Kommunen, hvilket der formentlig vil være
politisk opbakning til.
- Der har været afhold byfest i Lynge, som organiseres af LUIs Venner.
- ALBA er ude for, at alle haller skal ændres til NBA dimensioner, hvilket betyder en anden
inddeling af banen, som dog holder nogenlunde de samme mål. Gulvet i Engholmhallen skal
alligevel laves om, så tidsmæssigt passer det fint. Klubben har fået et 1. division damehold, så
man nu har 2 hold i 1. division.
- Poul Møller Hansen er som formand for halbestyrelsen i Blovstrød blevet kontaktet af Kai
Raun, som meddelte, at der skal etableres bedre adgangsforhold for handicappede til hallen, og
at der er midler til det. I Blovstrødhallen betyder det, at adgangen for handicappede skal flyttes
fra bagsiden til forsiden af hallen.

Budgetforliget:
-Der skal på Fritidsforvaltningens område spares 2 % svarende til 527.000 kr., Kai Raun laver
et katalog med forslag til besparelser, som vi får mulighed for at kommentere på. Kataloget
sendes rundt til bestyrelsen, som kan udtale sig.
-Møllemoseprojektet er ikke sat på standby, og man vil tage udgangspunkt i oplægget til
træningshuset.
-Allerød Service, der foreligger nu et meget omfattende notat. Notatet kan ses på Allerød
Kommunes hjemmeside.
-Bygningsanvendelse, der bliver pr. 1. oktober 2009 igangsat en undersøgelse af brugen af bl.a.
idrætsanlæggene, vi skal derfor være meget opmærksomme på, at brugerne benytter de tildelte
tider.
Dette efterår skal der afholdes valg til brugerbestyrelserne ved idrætsanlæggene, valgdag besluttes
af bestyrelserne, og skal meddeles til Kai Raun, som sørger for annoncering i Allerød Nyt.
Torsdag den 3. september indviedes kunststoffodboldbanen på Møllemosevej. Borgermødet om
aftenen rummede bl.a. tanker om at udskyde træningshuset med et par år. Anders Hebo var til stede
og pointerede at han da formodede at politikerne holder deres løfter om at lade projektet køre som
det er planlagt, hvilket det tyder på, jfr. Allerød Nyt uge 37.
5. AIUs bestyrelse fastlæggelse af valgperioder
Ved valget til bestyrelsen i AIU ved repræsentantskabsmødet i maj måned blev der indvalgt en
kasserer og en sekretær, som begge vælges i ulige år. Formanden vælges i lige år. Blandt de
menige medlemmer vælges halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år, og de tre nyeste medlemmer
får den første toårs periode: Lone, Bo og Ivan og er dermed først på valg i 2011. De øvrige
medlemmer vælges i lige år og er dermed på valg igen i 2010.
6. Møllemoseprojektet
Poul orienterede om sit brev til Samordningsudvalget, hvori det bliver påpeget, at AIU ønsker at
blive repræsenteret i udvalget omkring Møllemoseprojektet.
7. Drøftelse af anskaffelse af inventar til Lyngehal 2
Else orienterede om, at der ikke er sat midler af til inventar til Lyngehal 2. Man har løbende
dialogmøder med Kai Raun, og ved et af disse møder har det vist sig, at der faktisk ikke er sat
midler af til inventar – brugerne har ellers udarbejdet en liste over inventar til hallen. Brugerne
finder dette besynderligt og ønsker ikke at gå ind i en forhandling om, hvorvidt LUI selv skal
finansiere udstyr til en kommunal hal. Det bør jo i denne forbindelse erindres, at alle kommunens
haller bruges af skolerne i omkring halvdelen af hallernes åbningstid – derfor kan det næppe være
rimeligt, at omkostningerne til inventar skal dækkes udelukkende af idrætten.
8.

Møde den 29. oktober 2009 kl. 19.30 med kandidater ved byrådsvalget den 17. november
2009.
-Mødested klublokalet, Blovstrød Svømmehal. Der laves en plakat med invitation til arrangementet,
som kan sættes op på idrætshallerne. Alternativt kan der indrykkes en annonce i Allerød Nyt, der
inviterer alle med interesse for idrætten i kommunen. Arrangementet bør også omtales i Allerød Nyt
og Frederiksborg Amts Avis.
-Forslag til emner – primært visioner om idrættens fremtid i Allerød Kommune de kommende 1015 år. Hvordan vil man udvikle idrætten i Allerød Kommune, hvad vil man satse på: elite eller
bredde. Andre mulige emner kunne være de frivillige ledere og deres vilkår. Vedligeholdelse af
eksisterende bygninger og anlæg.

Når politikerne inviteres, vil de blive bedt om at forholde sig til visioner for idrætten med en
professionel ordstyrer, som kan lægge op til spørgsmål og diskussion. Dette kræver en ordstyrer, og
her kan Allerød Nyt måske hjælpe os med at finde en journalist, der kan stille de rigtige, skrappe
spørgsmål.
Dagsorden for mødet med politikerne tages på dagsordenen til næste AIU møde.
9. AIUs prioriteringsliste
Punktet overføres til næste møde.
10. AIUs økonomiske status
Punktet overføres til næste møde.
11. Lederkort, kortet tænkes udstedt til ledere i Allerød Kommunes idrætsforeninger
Kortet skal give lederen en række fordele/goder, som belønning for indsatsen. Anders har en
aftale med formanden for Handelsforeningen torsdag den 10. september og vil bede om foretræde
på et bestyrelsesmøde om sagen.
12. Eventuelt
Herunder fastsættelse af dato for næste møde, og forslag til dagsordenspunkter:
•
•
•

Dagsorden for mødet med politikerne
Prioriteringslisten
Diskussionen vedr. svømmehal med langbane vs. idrætsforeningernes daglige behov.

Anders Hebo orienterede om, at IRH holder sin årlige idrætskonference i dagene 20.-21. november
på Kolle-Kolle.
Anders orienterede desuden om, at Nordsjælland Elite p.t. består af Gribskov og Hillerød
Kommuner, som begge er fulde medlemmer, mens Rudersdal Kommune afventer nærmere
stillingtagen til fuldt medlemskab. Samtidig blev det oplyst, at Poul Erik Høyer ikke længere er
tilknyttet Nordsjælland Elite, idet han stiller op til kommunalvalget i november.
Derudover orienterede Anders om, at DBU har ændret den officielle banelængde på fodboldbaner
fra 102 til 105 meter, og dette kan risikere at betyde, at kunststofløbebanen på Skovvang Stadion
skal ændres.
Næste møde: 5. oktober 2009 (Carsten Boeck er forhindret) i Blovstrød Svømmehal kl. 18.00-20.00

