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Referat af bestyrelsesmøde 3. oktober 2016  

 

Til stede: Dorte Paludan, Poul Møller Hansen, Helge Christensen, Morten Fritz Rasmussen, Klaus Henrik-

sen, Søren Toft, Peter Gade Jensen, Ivan Skov, Else M. Vad (ref.) 

 

 

1. Endelig godkendelse af dagsorden og referat fra 29.08.2016 

Referat godkendt. 

 

Punkt med diverse meddelelser tilføjet den udsendte dagsorden. 

 

1.a Diverse meddelelser 

Dorte orienterede: 

 Kai Raun har bedt om møde med Lillerød Badmintonklub, Rønneholtparkens Badmintonklub 

og AIU vedr. baneforhold efter opsigelse af aftale med Allerød Gymnasium. 

 Ny Allerødgård If har søgt om optagelse i AIU. 

Vi mangler at modtage vedtægter for at kunne forholde os til ansøgningen. 

 Vi har fået en henvendelse fra DGI, som arrangerer aktiviteter i Center Sandholm i uge 42. DGI 

spørger, om vi har foreninger, der er interesseret i at byde ind med instruktører/aktiviteter. Vi 

spørger hver især i foreningerne. Dorte har også udsendt mail. 

 

2. Budgetoplæg og hvad vi ellers ved om budgettet 

Hvad skal vi reagere på? 

 

Betydning af Allerød Kommunes budgetforlig for idrætten blev drøftet. 

 Ungdomsfonden er nedlagt. Den årlige prisuddeling skal ændres i form – borgmesteren indkal-

der til møde, hvor Dorte deltager. Der blev spurgt til, hvad der sker med fondens grundkapital 

(og hvor stor den er). Kan der evt. findes sponsorer til prisuddelingen? Der var enighed om, at 

prisuddelingen bør have et vist niveau for at være attraktivt. 

 Tilskud til Klassekampen bevares, men beløbet skal også anvendes til Ungdomsfondens prisud-

deling. Hvad bruges pengene i Klassekampen til? 

 Udviklingspuljen (lovbestemt) er skåret ned til kr. 1.000. I praksis det samme som at den ikke 

eksisterer. Kan lovligheden af det evt. afprøves? 

 Der ansættes en frivillighedskoordinator på flygtningeområdet. 

 Der ansættes en person til vedligehold af bygninger i kommunen. 

 Kan vi fremskaffe historik for udvikling i kommunes økonomi vedr. idræt? 

 

3. Nedlæggelse af Allerød Service 

Skal vi holde fællesmøde med burgerrådene. Hvordan ser det ud i alle anlæg? 

Skal vi have medlemsmøde? 

   

Allerød Service eksisterer ikke mere, og der er beskåret kraftigt i personale. Det politisk vedtagne ydel-

seskatalog gælder stadig, men kan ikke efterleves på grund af nedskæringerne. Det giver forskellige ud-

fordringer på de forskellige anlæg. Mangelfuld rengøring er et gennemgående problem på anlæggene. 

Brugerrådene kontaktes for at få et overblik over rengøringsniveauet på de enkelte anlæg. 

 

Der vil fremover være større krav til, hvad foreningerne selv skal udføre på anlæggene. Vi holder tæt 

kontakt med brugerrådene og følger udviklingen. 
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4. Halfordeling 

Oplæg og forklaring v/ Søren 

 

LB har 14-16 timer hver uge, der ikke kan placeres. Lillerød Gymnastik har flyttet mange aktiviteter til 

Lillerødhallerne. 

 

Det forlyder, at der er ledige timer i Blovstrød, hvilket dog ikke fremgår af booking-systemet. Det for-

lyder også, at denne ”påstand” er baseret på optælling en enkelt dag. Erik Lund har over for Søren fore-

slået, at AIU skal fordele tider. Det er ikke AIUs opgave. 

 

Sker der en koordinering mellem Brugerrådene, så tider udnyttes optimalt på tværs af anlæggene? 

Dorte og Søren tager dette op med Kai Raun. 

 

Kan der udarbejdes en fordelingsnøgle for fordeling af tider på anlæggene? Søren tager det med til Bru-

gerrådet for Lillerødhallerne. Der skal være så få kriterier som muligt i en evt. fordelingsnøgle. 

 

Der afholdes møde vedr. badminton i uge 43. 

 

 

5. Evt. og næste  

 

Midterste tribune på Allerød Idrætspark er skredet. 

 

Søren holder møde med Ungdommens Røde Kors vedr. hvad de kan tilbyde i forhold til afholdelse af 

unge-kursus. 

 

Event på Øen 30. september ifm. Allerød By Night, arrangeret af deltagerne på unglederkurset, var en 

succes. 

 

Hjemmeside: Laura Vad (Elses datter) vil gerne udarbejde ny hjemmeside i WordPress. 

Else får pris fra hende. 

 

Forretningsorden: Dorte og Else er i gang. 

 

Vedtægter: Intet nyt. 

 

Næste møde: 14. december kl. 18.00 i Lynge med spisning (Else bestiller). 

 

 


