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20. februar 2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde 20. februar 2019 i Blovstrødhallen. 

 

Til stede:  Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Søren Toft, Flemming Bærentzen, Else M. Vad (ref.)  

 

Fraværende: Poul Møller Hansen, 
 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Punkt om halfordeling tilføjet dagsorden (pkt. 1a). Herefter godkendt. 

 

 

1.a Halfordeling 
Søren og Ulla repræsenterer AIU i det af KIU nedsatte udvalg, der arbejder med principper for fordeling af 

hal-tider. Der er udarbejdet oplæg fra forvaltningen. Dialogmøde med brugerrådene afholdes 18/2. 

 

Der er lavet forslag til faktor-beregninger. Elite/talent er pt. ikke indeholdt. Modellen indeholder "fix-

tider", f.eks. kan skoler råde over tiderne kl. 8-14.30. Ved vi hvor meget skolerne bruger hallerne?  

 

Udnyttelsesgraden af anlæggene er høj – er der kapacitet nok, uden at vi mister medlemmer? 

 

AIUs indstilling er, at brugerrådene fortsat varetager fordelingen. 

 

Søren orienterer løbende AIUs bestyrelse. 

 

 

2. Visionsmøde med politikerne 22. januar 2019 

Et godt møde – hvordan kommer vi videre? 

 Findes der en undersøgelse, der viser sammenhæng mellem investering i idræt og sundhed? 

 Vi skal have de gode historier frem. 

 Samarbejde på tværs af kommunens afdelinger. 

 Nyt samarbejdsorgan – Idrætsråd? 

 

Else og Dorte tager en snak med Rune fra DGI for at aftale det videre forløb. 

 

  

3. Priser AIU 

Der er kommet gode indstillinger til AIUs Ungleder-pris og Leder-pris. 

 

Dorte sender indstillingerne til bestyrelsen, hvorefter vi beslutter prismodtagere. 

 

 

4. Unglederdag 

Udsat igen … Dorte arbejder videre. 

 

 

5. Meddelelser fra kassereren, andre og formanden 

Vi har endnu ikke fået penge fra kommunen (kr. 25.000 + 50.000) for 2019. 

Nu ansøgningsrunde vedr. rejselegater meddeles foreningerne, når vi har fået pengene. 
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6. Vores repræsentantskabsmøde, kandidater til bestyrelsen og oplægsholder 

Flemming finder kandidat fra AFK. 

Vi mangler en kandidat mere. 

 

 

7. Hvordan påvirker vi beslutningsprocessen i KIU omkring indstillinger til budgettet for 2020 

Vi følger med. 

 

 

8. Vi skal videre i vores foreningsudviklings projekt, hvad er det næste 

Vi tager en dialog med medlemmerne på repræsentantskabsmødet. 

Bl.a. med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen. 

 

 

9. Evt. og næste møde 

Repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 8. maj 2019 i Lynge kl. 19.30. 

Formøde kl. 18 med spisning. Else booker. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 3. april kl. 19.00 på Allerød Idrætspark. Flemming booker. 


