Allerød Idræts Union
Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/foreninger i Allerød Kommune
Besøg vores hjemmeside http://www.alleroedidraetsunion.dk/
Tlf. 20326638 - E.mail: dorte.paludan@gmail.com

10. oktober 2018
Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 i Lillerødhallerne.
Til stede:

Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Søren Toft, Poul Møller Hansen, Henriette Jacobsen,
Ivan Skov (suppl. for Flemming Bærentzen), Else M. Vad (ref.)

Fraværende: -

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Referat godkendt. Dagsorden pkt. 2 ændret til nedenstående pkt. 2.

2.

Opfølgning på punkter fra sidste møde vedr. udviklingsforløb
• Møde med politikere i januar 2019 om vision for idrætten i Allerød Kommune:
Dorte har talt med Rune fra DGI, og han vil være facilitator til mødet.
Forslag til datoer: 22. januar, alternativt 23. januar. Dorte får fastlagt en dato.
• Kommunikationsstrategi
Oplæg fra Morten blev drøftet. Rigtig fint oplæg, som blev vedtaget.
Ansvar blev fordelt således:
- Hjemmeside: Else
- Facebook: Morten
- Nyhedsbreve: Dorte
- Lokalavis, Allerød Nyt: Fast punkt på bestyrelsesmøder
- Møder med foreninger: Afventer resultat af spørgeskemaundersøgelse.
•

Spørgeskema til medlemsforeninger
Oplæg fra Søren blev drøftet. Enkelte forslag til ændringer. Søren fremsender revideret oplæg til Else,
som sørger for, at det bliver sendt ud.
Før udsendelse af spørgeskema sender Dorte en mail til medlemsforeningerne med orientering om, at
de vil modtage et spørgeskema i en separat mail.

3.

Halfordeling måder og koordinering på tværs af anlæg.
- Forberedelse til møde i fritidsnævnet og fællesmøde med KIU i november
- Dorte og Else orienterer om mødet med Viggo og Karsten om de akutte problemer
KIU afholder møde med Fritidsnævnet, brugerrådene og AIU 21. november. Et punkt på dagsordenen vil
være fordeling af tider på tværs af anlæggene. Vi afventer udspil fra KIU/forvaltningen. Forventes fremlagt
på næste møde i Fritidsnævnet, som afholdes 29. oktober. Vi koordinerer så vidt muligt hver især med de
respektive brugerråd inden vores næste bestyrelsesmøde.
Else fremsøger datagrundlag vedr. facilitetsdækning, medlemstal mv. i forhold til andre kommuner.
Dorte og Else har været til møde med borgmesteren og formanden for KIU vedr. fordeling af haltider efter
1. januar. Da tennishallen ikke står færdig i 2018, som det ellers har været planen, vil der være mangel på
haltid første halvdel af 2019. Forvaltningen har udarbejdet to forslag, som er præsenteret for Fritidsnævnet.
Disse to forslag er ikke acceptable for foreningerne. Borgmesteren og udvalgsformanden tilkendegav, at de
vil arbejde for en forlængelse af leje af gymnasiehallen, indtil tennishallen kan tages i brug. Leje af gymnasiehallen skal besluttes af Byrådet i slutningen af november 2018.
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4.

Budgetforliget og idrætsområdet
Der er hverken flere penge eller nedskæringer på idrætsområdet i år.

5.

Planlægning af dag for de unge trænere
Som erstatning for unglederkursus afholdes arrangement for tidligere deltagere i unglederkurset. Dato endnu ikke fastlagt. Tidligere deltagere inviteres. Vi vil bl.a. gerne have svar på, hvad vi kan gøre for at opbygge og styrke netværk for unge idrætsledere i Allerød Kommune.

6.

Økonomi
Kontingenter er opkrævet. De fleste har betalt.
Status på rejsekontoen:

7.

Saldo primo 2018
Modtaget Allerød Kom. 2018
I alt til uddeling 2018

kr. 8.000
kr. 25.000
kr. 33.000

Uddelt 2018:
SIGMA SWIM
LIF Gymnastik
Lillerød Badminton
I alt

kr. 10.000
kr. 10.000
kr. 5.000
kr. 25.000

RESTSALDO 12/10-18

kr. 8.000 - Skal uddeles inden 31/12-18

Status på tennishal og dryland
Tennishallen forventes færdig i maj. Gulv bliver som ønsket, men ingen omklædningsfaciliteter. Der bliver
et vindfang med mulighed for at skifte sko. Omklædning kan ske i eksisterende klubhus. Anlægget klargøres til evt. senere udbygning med omklædning. Aftale med entreprenør underskrevet.
Dryland i gang med anlægsarbejdet.

8.

Eventuelt og de næste møder
Vi har modtaget invitation fra Team Allerød til foredrag med Kasper Hjulmand.
Husk, at der er mange gratis kurser i IRH.
Næste møde afholdes 12. november kl. 19 i Lynge. Else booker lokale og forplejning.

