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Blovstrød, den 23. juni 2013

Referat
af bestyrelsesmøde i AIU
tirsdag den 11. juni 2013 kl. 18.00
i Blovstrødhallen.
I mødet deltog: Mette Kock Sonnenborg, Dorte Paludan, Helge Christensen, Lennart Klamer,
Johnny Lehmann, Anders Hebo, Ivan Skov og Poul Møller Hansen.
Der var afbud fra: Else Vad og Claus G. Christensen

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.
Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.
3. Meddelelser.
Møde i Fritidsnævnet torsdag den 6. juni 2013
-Aktivitetstilskud:
Stutsborg Rideklub havde søgt om dispensation fra 50% reglen, og der blev givet afslag. Stutsborg
Rideklub søger igen næste år. Rideklubben vil også forsøge med en forhandling med Furesø
Kommune igen.
-Tilskud til kursus:
Der er afsat en pulje på 100.000 kr. til uddannelse af de frivillige, heraf er de 20.000 kr. øremærket
til de unge mellem 15 og 18 år, alle andre, dem under 15 år og dem over 18 år kan søge på de
øvrige 80.000 kr. Poul har rundsendt ansøgningsskemaet igen. Ansøgningerne sendes til Kai Ravn.
På mødet drøftedes forskellige muligheder for at lave et kursus/teambuilding, hvor de unge
frivillige på tværs af idrætsgrenene kunne mødes og få inspiration af hinanden, og senere gør brug
af hinandens viden og færdigheder. Der kunne evt. bruges nogle af Eliteudøverne i klubberne.
Der arbejdes videre med dette på næste møde.

Kursus bestyrelsesmedlemmers pligter og ansvar:
Det var et godt kursus med Jan Mogensen, IRH som underviser, han oplyste bl.a. følgende:
Vedtægter for en forening bør have en § med teksten: Foreningen hæfter kun med dens formue:
Har Blovstrød Løverne fået svar vedr. vedtægternes bestemmelse om foreningsformuens
anvendelse ved foreningens ophør. Det oplyste der endnu ikke modtaget svar på dette spørgsmål.
Vær varsom med brug af billeder, der er ophavsret at tage hensyn til, og der er personhensyn især
ved brug af billeder med enkeltpersoner.
Den fælles forsikring – DGI/DIF rummer følgende:
-Arbejdsskadeforsikring

-Ansvarsforsikring
-Retshjælpsforsikring
-Rejseforsikring
-Psykologisk krisehjælp
Vi arbejder på at få gentaget kurset ”bestyrelsesmedlemmers pligter og ansvar” om ca. 1 år, hvor de
forskellige foreninger har haft deres generalforsamlinger.
Det blev drøftet om det var nødvendigt for klubberne at have et Falck abonnement. Konklusion var,
at det i de fleste tilfælde vil være overforsikring.
4. Projekter:
-Møllemoseanlægget, klubhuset mm.:
AIU har skrevet til Byrådet om køkken, og at der efter AIUs mening er forkert at der ikke bliver
lavet et produktionskøkken i et projekt til den pris, og med funktion som samlingssted for Allerød
Fodbold Klubs medlemmer. De manglende køkkenfaciliteter kan gøre det vanskeligt at få en
forpagter, dermed sikre servicering af brugerne af klubanlægget.
Resten af projektet kører som planlagt og der er indvielse d. 23.august.
Ved igangsættelse af lignende projekter anbefales det allerede i projekteringen af få alle krav og
ønsker skrevet i de kommunale referater m.m.
-BIF-fodbold til Blovstrødhallen/udvidelse af Blovstrødhallen:
Den 13.juni skal der være møde om Blovstrødhallen, hvor skal ske udbygning af faciliteterne til
også at kunne BIF fodbold. I den forbindelse ønskes motionsrummet så stort at det på sigt kunne
rumme et foreningsfitness i lighed med Lynge hallen ligeledes ønskes der en forbedring af
håndbolds opvarmningsareal.
Der kan evt. blive behov for en hal 2, når der sker udbygning af Ny Blovstrød.
-Blovstrød Svømmehal:
Bliver renoveret og bassinlængden bliver målfast 25 m. Der bliver iværksat en undersøgelse af
muligheden for et 50 meters bassin.
Det virker ulogisk at anlægsloftet er begrænsende, når foreningen selv har skaffet midlerne til
udbygning af Blovstrød Svømmehal til 50 m bassin.
-Bygningsvedligeholdelse, hvad er status for 2013 og planer for 2014?
Der er snart møde i klima og miljøudvalget, der hensættes 25 mill. til vedligeholdelse af
kommunens bygninger. Flere af kommunens idrætsanlæg trænger hårdt til vedligeholdelse.
-Idræt og bevægelse i børneinstitutioner:
AIU skriver til Kommunen og gør opmærksom på at der ikke er afsat penge til dette, selvom det
blev drøftet på et møde i 2012 arrangeret af Allerød Idræts Union. Det vil være med til at gøre
Kommunen til en bedre børne- kommune.
-Supercyklesti og løbesti med lys:
Johnny tager direkte kontakt til Kai Ravn, for at få ham til at skrive til naturstyrelsen om
belysningen på stien. ( type armatur m.m.). Det blev anbefalet at tage kontakt til Jesper Brodersen i
Naturstyrelsen, Værløse han er meget hjælpsom.
5. AIUs repræsentantskabsmøde
-evaluering, det var et stille og roligt møde. Lige akkurat fremmødte nok til at dække valg.
Der skal tænkes over om det vil være en god ide med et oplæg inden møde.

Det evige spørgsmål er: hvorfor møder foreningerne( folk ikke op).
6. Udpegning af modtager af ”Du gør en forskel” prisen 2013.:
Der var bred enighed om hvem der skal have prisen. Poul overrækker den på stedet.
7. Forberedelse af møder med de politiske partier.
Der vil blive afholdt møde med de politiske partier torsdag d. 12. september kl. 19.30 i
Møllemosen.
Emner: Vedligeholdelse, frivillige leder, svømmehal mm.
Som forberedelse afholdes ordinært AIU møde mandag d. 26. august i Møllemosen.
Arbejdsgruppen, hvor Anders er tovholder, skal gerne være færdig inden 15. august med oplæg.
Der holdes et møde i arbejdsgruppen d. 12. august kl.18
8. I 2013 afholdes valg til byrådet.
-vælgermødet afholdes efteråret 2013:
Datoen bliver d. 29. oktober kl. 19.30 i Møllemosens nye klubhus. AIUs bestyrelse mødes kl. 18.30.
Oscar Trieb har sagt ja til at være dirigent.
Husk der også er valg til Fritidsnævn, og til bestyrelserne til kommunens idrætsanlæg i løbet af
efteråret, med funktionsperiode fra 1. januar 2014.
9. AIUs hjemmeside
Udsat til næste møde
10. AIUs økonomi.
Intet nyt
11. Eventuelt.
Dato for næste møde mandag d. 26.august 2013.
Ellers ikke noget, flere ville vist gerne se fodbold.

