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

12. december 2018
Referat af bestyrelsesmøde 12. december 2018 i Lillerødhallerne.
Til stede:

Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Søren Toft, Poul Møller Hansen, Else M. Vad (ref.)

Fraværende: Flemming Bærentzen, Henriette Jacobsen.

0. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Besøg af Sune Boye Riis
Sune er lærer på Lynge Skole og arbejder for tiden også for hele kommunen med ”Skolen i virkeligheden”,
se https://skolenivirkeligheden.dk/
KIU har bedt om, at der bliver set på muligt samarbejde med idrætsforeningerne, der er f.eks. fodboldtilbud
for alle 3. klasser i samarbejde med fodboldklubberne.
Der findes forskellige samarbejdsmodeller, se f.eks. her: https://www.bevaegdigforlivet.dk/skolen/denaabne-skole/for-foreninger/vaerktoejskasse
Det blev aftalt, at Sune udarbejder et oplæg til en skrivelse, som vi kommenterer og efterfølgende sender
ud til medlemsforeningerne.

1.

Opsamling fra fællesmødet mellem KIU, Brugerråd, Fritidsnævn, AIU.
KIU har efter mødet besluttet, at halfordelings-arbejdsgruppen skal have 3 repræsentanter fra brugerrådene.
Fra AIU deltager Søren og Henriette.
Arbejdsgruppe vedr. tilskudsordninger kommer senere.
Vi skal indsende indstillinger vedr. budget 2020 til KIU senest 15. januar 2019. Dorte har udarbejdet et første oplæg, som alle bedes kommentere på senest 10. januar 2019. Vores nuværende prioriteringsliste sendes
til medlemsforeningerne for kommentering. Tilbagemelding til Dorte senest 10. januar.

2.

Principiel drøftelse af hvilke vedligeholdelses opgaver vi mener klubberne bør stå for,
udsprunget af sagen om tennishallen
Vi drøftede, om udskiftning af gulv i tennishallen kan betragtes som drift, og om det er rimeligt, at det i
tennisklubbernes driftsaftale med kommune er en del af tennisklubbernes opgaver. Vi mener, det er en vedligeholdelsesopgave, som ikke hører under drift.
Vi undersøger, hvad er er indeholdt i driftsaftalerne med karateklubben og Sigma.

3.

Ungdomsfondens prisfest, herunder AIUs lederpriser.
Afholdes 20. marts 2019 kl. 17 på Allerød Rådhus. Indstillinger ønskes.
Det er sidste år, der er afsat budget til arrangementet. Der arbejdes på at finde en løsning for en
videreførelse.

4.

Unglederdag
Afholdes 24. januar 2019 kl. 18-21 Invitation på vej (fra DGI).
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5.

Planlægning af visionsdag med politikerne d. 22. januar og planlægning af medlemsmøde
Afholdes 22. januar i Blovstrød. Else og Dorte har holdt møde med Rune Fjord Marschall fra DGI for at
planlægge mødet overordnet. Invitation fremsendes i denne uge.

6.

Det videre arbejde med foreningsudvikling
Survey er afsluttet. 12 ud af 17 foreninger har svaret. Vi gennemgår resultaterne og beslutter det videre arbejde efter Visionsmøde med politikerne. Resultat af survey sendes til foreningerne.

7.

Evt. og næste møde
Der er kr. 8.000 tilbage på rejsekontoen, som skal uddeles i år.
Dorte sender mail til medlemsforeningerne med opfordring til at søge.
Repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 8. maj 2019 i Lynge kl. 19.30.
Formøde kl. 18 med spisning. Else booker.
Næste bestyrelsesmøde afholdes 20. februar kl. 19.00 i Blovstrød. Poul booker.

