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8. maj 2019

Referat af repræsentantskabsmøde torsdag 8. maj 2019 kl. 19.30 i mødelokalet, Lynge Idrætsanlæg
Mødet blev indledt med indlæg af Peter Bennett fra DGI om ”Inklusion i foreningen”, specifikt om flygtningebørn og asylansøgere.
Herudover orienterede Peter om:
 DIF og DGIs foreningspulje
 DGIs pulje ”Foreningsliv for alle” – en kontingentpulje– for børn og unge op til 25 år af vanskeligt stillede
forældre og for nytilkomne voksne flygtninge.
 Fundraising – DGI hjælper med den gode ansøgning.
Herefter blev der afholdt repræsentantskabsmøde iht. den udsendte dagsorden.
1.

Registrering af stemmeberettigede
Der var mødt følgende stemmeberettigede deltagere:
Stutsborg Rideklub:1
Allerød Orienteringsløberklub: 1
Lillerød Gymnastik: 1
Lynge Uggeløse If: 2
Lillerød Badminton: 1
Blovstrød If: 1
Sigma Swim Allerød: 2
Rønneholtparkens Badmintonklub: 2
Allerød Tennisklub: 1
Allerød Karate Dojo: 1
I alt 13 stemmeberettigede

2.

Valg af dirigent
Jørn Winther Jepsen blev foreslået og valgt. Jørn konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, og at dagsorden var korrekt i forhold til vedtægterne.

3.

Bestyrelsens beretning
Dorte fremlagde bestyrelsens beretning, som efterfølgende blev godkendt.
Beretningen offentliggøres på AIUs hjemmeside.
Under beretningen blev indberetning af medlemstal til Allerød Kommune drøftet, idet forvaltningen samme
dag som repræsentantskabsmødets afholdelse havde udsendt mail til foreningerne om at indberette medlemstal som grundlag for fordeling af facilitetstid.
Alle foreninger, der modtager tilskud jf. Allerødordningen har allerede indberettet medlemstal i marts. Dorte Paludan havde på denne baggrund kontaktet forvaltningen og gjort opmærksom på, at det ikke kan være
rigtigt at pålægge de frivillige i foreningerne at indberette de samme medlemstal to gange. Forvaltningen
endte med at ændre kravet til foreningerne, så de foreninger, der har indberettet medlemstal tidligere i år,
ikke skal indberette igen. Dog skal fodboldklubberne indberette nye tal, som skal være opdelt på
over/under 10 år, da kun medlemmer under 10 år har ret til indendørs tid.
De nye regler for fordeling af facilitetstider blev drøftet, og der var utilfredshed med, at reglerne ikke var
sendt ud til foreningerne sammen med anmodningen om at indberette medlemstal.

Side 2 af 3

Søren Toft gjorde opmærksom på, at det efter de nye regler reelt er Brugerrådet, der fordeler tider uden for
”hverdagstid”, og at forvaltningen kun inddrages ved behov. I praksis forventes der således ikke den store
ændring i forhold til tidligere.
Sigma Swim gjorde opmærksom på, at der administrativt er ændret på reglerne for Brugerrådene. Dette
vakte undren, da dette regelsæt tidligere er politisk besluttet. Bestyrelsen følger op.
Søren Toft fortalte, at Asbjørn Kruse, som fik DGI Nordsjællands trænerpris 2018, tidligere har deltaget på
AIUs Unglederkursus.
Rønneholtklubbens Badminton gjorde opmærksom på, at de kommer i stor knibe, hvis der ikke findes træningsfaciliteter til dem efter sommerferien, hvor kommunen ikke længere lejer gymnasiehallen. De risikerer i givet fald at lukke. Næste brugerrådsmøde med fordeling af tider vil vise, hvordan det går.
På opfordring forklarede Dorte, at "25-års reglen betyder", at hvis mere end 10% af foreningens medlemmer er over 25 år reduceres lokaletilskud
4.

Regnskabsaflæggelse
Søren fremlagde regnskab for 2018. Regnskabet blev godkendt.
Der er kr. 10.000 tilbage på rejsekontoen, som kan søges i 2019.

5.

Fastsættelse af kontingent og orientering om budget
Søren gennemgik det udsendte forslag om ændret kontingentstruktur med færre kontingentgrupper og en
forhøjelse af kontingentet. Forslaget blev godkendt.
Søren fremlagde budget for 2019.
De penge, vi har fået ved nedlæggelse af Ungdomsfonden i Allerød Kommune, er vi forpligtet til at bruge i
2019. Det er uvist, om kommunens prisuddeling fortsætter, nu hvor pengene fra den nedlagte Ungdomsfond er brugt. Vi håber, at kommunen finder finansiering til fortsættelse af arrangementet.

6.

Godkendelse af nye medlemsforeninger
Allerød Håndboldklub og Allerød Floorball blev godkendt som nye medlemmer.

7.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

8.

Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
- Formand
Dorte Paludan
- Kasserer
Søren Toft
- Fem menige bestyrelsesmedlemmer:
Peter Voergaard (AFK)
Else M. Vad
Poul Møller Hansen
Morten Fritz Rasmussen
Vakant
- En revisor
- En revisorsuppleant

Helle Petersen
Helge Christensen

Ikke på valg i år.
Valgt for 2 år.
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Der var opbakning til, at bestyrelsen ved behov indkalder øvrige foreninger til relevante arbejdsgrupper.
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9.

Forelæggelse af arbejdsprogram for det kommende år, herunder prioriteringsliste og diskussion af
hvilke idrætspolitiske emner vi skal arbejde med i den kommende tid.
Dorte gennemgik Prioriteringslisten, som er fremsendt til KIU i januar 2019. Godkendt.
Vedligeholdelsesopgaver på anlæggene er ikke en del af listen, da disse hører under Brugerrådene.
Listen er udtryk for idrætsforeningernes fælles indstilling til politikerne.
Det blev besluttet, at vi fremover udarbejder/godkender prioriteringsliste i januar, da budgetønsker skal
indsendes senest 15. januar.
Herefter blev der i grupper arbejdet med emnet "Vil AIU spille en større rolle på det idrætspolitiske plan?"
Bestyrelsen arbejder videre med de idéer, der kom frem:

AIU i centrum - hvad skal der til?
 AIU repræsenterer 80% af indbyggerne i
kommunen - vise - anerkende
 Afhænger af den enkelte politiker
 Være mere aktive selv
 Dialog

Hvad leverer AIU af værdi til kommunen?
 Frivillig arbejdskraft -> Talerør
 Medspiller -> Lytter
 Fritidspolitik input
 Én indgang til idrætten i kommunen
 Levere data om idrættens betydning
 Gøre foreningslivet tydeligere

10. Eventuelt
Mødet sluttede kl. 22.25 og dirigenten takkede for god ro og orden.
Dorte takkede dirigenten og de fremmødte for god dialog og gode input.

Jørn W. Jepsen, dirigent

