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Referat af bestyrelsesmøde 3. april 2019 på Allerød Idrætspark. 

 

Til stede:  Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Søren Toft, Flemming Bærentzen, Poul Møller Hansen, 

Else M. Vad (ref.)  

 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse og klargøring af dette til repræsentantskabsmødet 

Vi skal præsentere og drøfte resultat af spørgeskema på repræsentantskabsmødet. Hvad gør vi? 

 

3. Repræsentantskabsmødet, dagsorden, dirigent, indkaldelse, kandidater 

- Kontingentstruktur, regnskab og budget 

 

Ny kandidat til bestyrelsen er Peter Voergaard (AFK). 

 

Emne til diskussion på mødet: Vigtigste idrætspolitiske emner på kort og lang sigt. 

Vi beder en konsulent fra DGI facilitere. 

 

Kontingentstruktur: Oplæg fra Søren indarbejdes i budget. 

Spørgsmål om vi skal afholde unglederkursus fremover? 

 

Indlæg fra Peter Bennet – Dorte får det præciseret. 

 

4. Orientering om arbejdet med nye principper for lokalefordeling v. Søren 

Vi har ikke modtaget høringsmateriale. Dorte rykker. Vi forventer at også faktor-beregning er med i hø-

ringsmaterialet. 

 

Punkter til høringssvar: 

- Får Brugerrådene mindre indflydelse? 

- Bliver processen mere omstændelig for de anlæg, hvor det fungerer godt i dag? 

- Risikerer vi, at der bliver mere arbejde til de frivillige? 

 

5. Orientering og opsamling fra dialogmødet d. 20. marts. 

Dialogmødet indeholdt for mange emner, der ikke egner sig til drøftelse i så stort og bredt et forum. Det var 

derfor desværre langt hen ad vejen spild af tid. 

 

6. Fritidsnævnet og orientering om den politiske vej til indflydelse på budget i Kommunen. 

Ønsker fra AIU, brugerråd m.fl. skal ind i budgetprocessen. KIU kan ikke fremsætte ønsker. Det skal ske 

fra de enkelte partier. Kan det være rigtigt at Fritidsnævnet ikke kan komme med budgetønsker? 

Prioriteringsliste skal prioriteres! Else laver oplæg, som rundsendes. Skal være klar til rep.møde. 

 

7. Unglederdag - hvem kan vi få hjælp af? 

Udsat igen igen … Kan vi få en anden til at hjælpe os? 

Torben Stenstrup? Lasse Nielsen? 

 

8. MTB-spor ved LUI i årtusindeskoven. 

Ønske om MTB-spor i Årtusindskifteskoven blev afvist af KIU. 

Vi gør ikke noget lige nu. 
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9. Videre fra vores visionsdag. 

Else og Dorte har holdt møde med Rune. Vi følger op med møder med Jacob og politikere. 

 

10. Behandling af ansøgninger om økonomisk støtte 

Ansøgninger fra Sigma (kr. 5.000) og Karate (kr. 10.000) bevilget. 

Der resterer herefter kl. 10.000,- til uddeling i 2019. 

 

11. Eventuelt og næste møde 

Morten orienterede om status på tennishal og -gulv. Gulvet er taget ud af den oprindelige entreprise. 

Der er indkommet to tilbud, men de tilbudte gulve lever ikke op til brugernes forventninger, og heller ikke 

til aftalen med kommunen. Brev fra AIU til KIU og evt. læserbrev. Oplæg fra Morten til Dorte. 

 

Vi mødes til formøde med spisning før repræsentantskabsmødet 8. maj kl. 18.00 i Lynge. 

 


