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Referat af bestyrelsesmøde 12. november 2018 på Lynge Idrætsanlæg. 

 

Til stede:  Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Søren Toft, Poul Møller Hansen, Henriette Jacobsen, 

Steffen Jacobsen (suppl. for Flemming Bærentzen), Else M. Vad (ref.)  

 

Fraværende: - 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 

Godkendt.  

 

 

2. Meddelelser fra formanden m.fl. 

 Flemming har meddelt Dorte, at han ikke genopstiller til AIUs bestyrelse ved repræsentantskabsmødet i 

maj 2019. AFK regner med at finde en anden kandidat. 

 KIU besluttede på deres seneste møde at indstille, at lejeaftalen vedr. gymnasiehallen forlænges til juli 

2019. Skal nu videre til ØU og Byrådet, hvor emnet behandles ultimo  november. Alle forventer, at 

KIUs indstilling bliver godkendt. 

 Allerød Floorball er optaget som midlertidigt medlem af AIU med henblik på optagelse på repræsen-

tantskabsmødet i 2019. Faktureres fra januar 2019. 

 Forslag til ny kontingentstruktur skal jf. referat fra repræsentantskabsmøde 2018 foreligge til behandling 

på repræsentantskabsmøde i 2019. Søren arbejder på det. 

 Idrætsråd Region Hovedstaden afholder Idrætskonference den kommende weekend. Desværre ingen 

deltagere fra AIU. 

 Vi skal huske at få taget fat i opdatering af prioriteringslisten primo 2019, så den ligger klar til behand-

ling på repræsentantskabsmødet maj 2019. 

 

 

3. Økonomi ved Søren 

Ikke de store bevægelser siden sidst. 

 

 

4. Foreningsudvikling 

Survey er udsendt til medlemsforeningerne. Der er pt. kommet 4 besvarelser. Svarfrist er 15. november. 

Dorte rykker for besvarelser og sender også spørgeskemaet til Floorball. 

 

 

5. Møde med KIU 21. november 2018 

KIU har inviteret til møde med Brugerråd, Fritidsnævn og AIU 21. november. Vi drøftede nedennævnte 

punkter, som er på dagsordenen. 

 

Regler for fordeling af lokaler og idrætsfaciliteter 

Det fremgår af dagsordenen for mødet 21/11og af referat fra KIUs seneste møde, at KIU ønsker nedsat en 

arbejdsgruppe med deltagere fra KIU, Fritidsnævnet og AIU. Vi har ikke fået nogen forespørgsel på, om vi 

ønsker at deltage. Arbejdsgruppen skal fastlægge supplerende fordelingsregler, processer, prioriteringer og 

definitioner. 

  



  Side 2 af 2 

 

Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsopgaver blev drøftet, og vores indstilling er: 

 AIU ser positivt på dette initiativ og er enig i, at der er et behov for mere klare retningslinjer 

 AIU finder, at det er en meget bredt sammensat arbejdsgruppe og anbefaler, at arbejdet deles op i 

mindre grupper, hvor f.eks. idrætsfaciliteter behandles af idrætten. 

 AIU anbefaler, at arbejdsgruppen udvides med  repræsentanter fra udvalgte Brugerråd, f.eks. Lille-

rød, Lynge, Blovstrød, Engholm. 

 

Forvaltningen har hentet inspiration fra Ballerup og Frederikssund kommuner. Henriette ser nærmere på 

deres og andre kommuners retningslinjer. 

 

Else har set nærmere på facilitetsdækning i Allerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. 

Det fremgår af  Facilitetsdatabasen.dk, at Allerød ligger nr. 65 ud af 98 på facilitetsindex, som er et udtryk 

for antal indbyggere og oplandsareal pr. anlæg. Jo lavere index, desto færre indbyggere pr. anlæg. 

 

Samarbejde mellem KIU og fritidsbrugerne - Gennemgang af Årshjul 

Vi under os over, at AIUs prioriteringsliste ikke indgår som en del af KIUs arbejdsgrundlag. KIU har tidli-

gere på møde med AIU givet udtryk for gerne at ville bruge AIU som samarbejdspartner vedr. prioritering 

af ønsker fra idrætsforeningerne. Dette vil vi kommentere på møde 21/11, ligesom vi vil tage emnet med på 

visionsmøde, som er under planlægning i januar 2019. 

 

Budget 2019, bl.a. anlæg og OPP 

Vi afventer og hører, hvad der bliver fremlagt 

 

 Nytænkning af eksisterende tilskudsordninger forud for budget 2020 

Vi afventer og hører, hvad der bliver fremlagt. 

 

Status for driften 

Der var enighed om, at vi støtter op om Brugerrådenes indmeldinger og kommentarer. 

 

 

6. Planlægning af Visionsmøde med politikkerne og invitation af disse 

Vi planlægger at afholde Visionsmøde med politikere fra Allerød Kommune 22. januar 2019. 

Dorte og Else planlægger sammen med Rune fra DGI Nordsjælland. 

 

 

7. Eventuelt og næste møde 

Næste møde afholdes 12. december 2018 i Lillerødhallerne, Søren bestiller lokale og mad. 

 

DGI Nordsjælland holder Årsmøde 27. november 2018 i Farum. 

 

Blovstrød Idrætsforening er i gang med at undersøge mulighederne for E-Sport. Det kræver en forholdsvis 

stor investering at starte op, ligesom det kræver et fast lokale. Interesse for samarbejde mellem foreninger 

på tværs af kommuner undersøges. Else sætter Povl i kontakt med personer fra LUI, som også er interesse-

ret i E-Sport. 

 

 


