Allerød Idrætsunion – Prioriteringsliste Januar 2019
Prioriteringslisten har til formål at danne grundlag for dialog mellem Allerød Kommune og den organiserede idræt (gennem AIU).
Listen indeholder områder, som AIUs medlemsforeninger ønsker prioriteret af Allerød Kommune.
Listen revideres/godkendes som minimum en gang årligt på AIUs repræsentantskabsmøde.

ANLÆG

DRIFT/SERVICE

Emne

Emne

Anlæg /
lokalitet
Ombygning af klubhus, så det lever op til de nuvæSkovvang
rende brugeres behov.
Stadion
Allerød
Svømmehal 50 m.
Kommune
2
Tilbygning 300 – 500 m til gymnastik, fitness og
Lynge
2
badminton. Herunder lokale til E-sport på ca. 80 m . Idrætsanlæg
Kunstgræsfodboldbaner og 2 græsfodboldbaner samt Allerød
mere lys på naturgræsbaner.
Idrætspark
Lynge
Bane til padel-tennis.
Idrætsanlæg
EngholmStolevægge.
hallen
Lynge
Anlæg til outdoor fitness samt flytning af skaterbane. Idrætsanlæg
Udbygning af idrætsanlæg, så de kapacitetsmæssigt
Flere steder,
følger med udbygningen af kommunen.
bl.a. Blovstrød
Blovstrød
Lokaler til foreningsfitness.
Idrætsanlæg
Blovstrød
Flere baner til fodbold (5 og 7-mands).
Idrætsanlæg
Blovstrød
Faciliteter til parkour, rulleskøjter, BMX-cykelbane. Idrætsanlæg
Almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver ligger under Brugerrådene for de
enkelte anlæg og er derfor ikke indeholdt i denne liste. Der henvises til rapporter fra
de enkelte Brugerråd.

Stille anlæg til rådighed
- Kvalificeret og tilstrækkelig bemanding
- Vedligeholdte og rengjorte anlæg
- Let tilgængeligt og brugervenligt bookingsystem
Service på anlæg til foreninger
- Assistance til tunge opgaver, bl.a. aht. arbejdsmiljø og sikkerhed
- Let at kontakte personale, så også akutte driftsudfordringer kan
løses hurtigt og smidigt
Økonomiske tilskud
- Stabile, flerårige aktivitetstilskud (Allerødordningen)
- Lokaletilskud iht. reglerne
- Afskaffelse af 25-års reglen for lokaletilskud
Support til foreningerne
- Ansættelse af en fritidskonsulent
- Let tilgængelig vejledning for foreninger i forhold til samarbejde
med kommunen, f.eks. ved opstart af nye foreninger.
- Initiere og supportere samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen, f.eks. idræt i sammenhæng med social/sundhed og
børn/skole
- Initiere og supportere udvikling af foreningerne, så der konstant
tilbydes tidssvarende aktiviteter.
Anerkende frivillige
- Prisfest bevares og udvikles efter behov (Ungdomsfonden)
- Andre tiltag

