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1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3.

Diverse nyt og orientering fra formanden
Dorte har deltaget i møde med Allerød Kommune, DBU og fodboldklubberne. Formålet lidt uklart.
Poul har deltaget i møde vedr. nedlæggelse af Ungdomsfonden. Budget for Klassekampen skal fremover også
dække Ungdomsfondens prisuddeling. KIU har fordelt budgettet med kun 5.000 kr. til prisuddelingen.
Udarbejdelse af ny hjemmeside er i gang. Er nu så langt, at den er on line. Menupunktet "Hall of Fame" nedlægges. Oversigt over medlemsforeninger skal opdateres.
Enighed om at fortsætte ungdomsleder-kursus. Tovholder: Dorte.
Dorte har kommunikeret med KIU m.fl. vedr. petanquebaner i Lynge. Det er problematisk, at LUI petanque
ikke har baner til rådighed, der lever op til kravene i elite-divisionen. Fremover kommunikerer vi ikke med
enkeltpersoner i de politiske udvalg - kun med formand eller hele udvalget.

4.

AIUs økonomi v/ kassereren
Kontingentopkrævninger er på vej ud til medlemsforeningerne.
Økonomi generelt tilfredsstillende.

5.

Fordeling af Allerød-ordningen.
Fritidsnævnet ønsker at se på fordeling af Allerødordningen. Drøftet kort. Poul orienteres og udarbejder herefter udkast til AIU's indstilling.

6.

Prioriteringsliste
Vores nuværende prioriteringsliste er nu samlet på én side, og der er tilføjet forklaring til, hvordan den skal
læses. Der var enighed om teksten. Else renskriver, hvorefter Dorte fremsender til KIU med ønske om at drøfte den på et møde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. Generelt skal prioriteringslisten hvert år revideres/godkendes på repræsentantskabsmødet.
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7.

Drøftelse af AIUs formål og mærkesager
- hvad skal vi have fokus på generelt og frem mod kommunalvalget?
Vi havde en kort drøftelse af, hvad vores fokus skal være. Det blev besluttet, at vi skal have fastlagt og nedskrevet vores vigtigste budskaber, evt. også udformet så det kan indgå direkte i en konstitueringsaftale.
Stikord til det videre arbejde:
 Anlæg: Prioriteringsliste, vedligeholdelse, rene anlæg
 Gode forhold for de frivillige.
 Punkter fra IDAN-analysen, der bør arbejdes videre med?
Vi arbejder videre med dette på næste bestyrelsesmøde.

8.

Gennemgang af forslag til Vedtægter og Forretningsorden
Dorte og Else har udarbejdet oplæg til Forretningsorden for hhv. bestyrelsen og forretningsudvalget samt forslag til reviderede vedtægter. Tages op på næste møde, hvor vi færdiggør udgave til fremlæggelse på repræsentantskabsmøde.

9.

Evt.
Der blev spurgt til status vedr. Ny Allerødgård If - intet nyt.
Næste møde afholdes 1. marts kl. 19.00 i Allerød Tennisklub.

