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Det har været et år med en godt arbejdende bestyrelse bestående af Poul Møller 

Hansen, Flemming Bærentzen , Morten Fritz Rasmussen og Henriette Jacobsen( som 

dog forlod bestyrelsen af personlige årsager, som fodfolket og Søren Toft i det hårde 

job som kasserer og Else Vad som skrivende næstformand og undertegnet. 

Derudover har Peter Bennett deltaget i en række af vores møde som konsulent for 

Bevæg dig for livet og hjulpet os rigtigt meget, i vores arbejde med 

foreningsudvikling. 

Vi har midlertidigt optaget to foreninger nemlig Allerød Håndbold og  Allerød 

Floorball, de skal optages endeligt i dag. Det er så dejligt I vil være med. 

Det har været et år præget af to forløb, et internt og et meget mere udadvendt med 

et spændende arbejde med KIU. 

Det mere interne har været præget af vores arbejde med foreningsudvikling og 

spørgsmålet om, hvad vores berettigelse er. 

Hvad kan vi gøre for vores medlemsforeninger og hvad forventer de af os. Og 

selvfølgelig hvad kan i fællesskab nå. Vi valgte derfor at udsende et spørgeskema i 

slutningen af 2018, som vi senere skal bruge som grundlag også for en diskussion i 

aften. 

Det var dejligt at mærke at der er en opbakning til vores arbejde og at alle trods alt 

ved hvad AIU er og i hovedtræk arbejder med. 

Vi har fået lidt gang i en FaceBook side og som vi vil bruge til at kommunikere om 

vores arbejde og om andre forhold indenfor idrætten. 

Prioriteringslisten skal vi diskutere senere i dag. Listen er opdelt i to dele vedrørende 

henholdvis anlæg og service. Der har i årets løb været meget fokus på service delen, 

fordi mange har oplevet svigt i den kommunale service i forhold til det 

serviceniveau, der har været aftalt. Det har i mange tilfælde været svært at få den 

nødvendige hjælp, hvis tingene ikke har fungeret op til f.eks et stævne, og det har 

haltet  med rengøringen på anlæggene.  



Vi måtte desværre aflyse vores unglederkursus da der ikke var tilmeldinger nok, men 

vi er ved at planlægge et brag af et arrangement for de unge ledere i september. 

Det glæder vi os meget til at afvikle og I hører snart fra os med en dato og et 

foreløbigt indhold. 

 

Vi har brugt en del tid på den nye kommende tennishal, da det har været et projekt 

med en del forviklinger og ikke helt i overensstemmelse med tennisklubbernes 

ønsker og forventninger til samarbejdet med kommunen, senest omkring gulvet i 

hallen, som ikke levede op til de forventninger har som tennisspiller med rette må 

have til et gulv. Det forsinker nu indvielsen af hallen, men berører jo heldigvis ikke 

de udendørs baner som forhåbentligt kan bruges hele sommeren.. 

opførelsen af dryland  ved Bloustrød  svømmehal har  til gengæld fungeret og det er 

taget i brug. 

 

I forbindelse med den sidste pris fest i ungdomsfonden regi, fik vi også delt AIUs 

leder og unglederpris ud. Det er altid en stor fornøjelse at kunne glæde nogle af de 

mange frivillige ledere og vi kunne ønske det var muligt at hædre endnu flere, og det 

var som altid svært at vælge. 

Vi må håbe på ,at der findes penge til at fortsætte med en form for priser til de unge 

og de frivillige. Ellers ser det ud som kun de frivillige sociale foreninger kan modtage 

priser i kommunen, og idrætsforeninger gør et mindst ligeså stort socialt arbejde, 

samtidig med at de arbejder på sundhedsfremmende ommåder. 

Jeg er sådan set heller ikke i tvivl om at prisuddelingen fortsætter i en eller anden 

form. Der er et møde om det d. 16. maj.  

 

Vi har med stor fornøjelse også kunnet i mødekommende de ansøgninger, der har 

været til rejser med fagligt og sportsligt indhold, som vi har modtaget i 17,18 og 

indtil nu i år. 



Der er stadig lidt tilbage af de penge vi modtog i forbindelse med nedlæggelse af 

ungdomsfonden. Så søg endelig, rejsen skal være til unge under 25 år og der skal 

være en plan for, hvordan den opnåede viden formidles til andre unge. 

 Ud ad til 

Vi har deltaget i alle de møder vi har været inviteret til af kommunen, særligt af  KIU. 

Vi deltog i DGI Nordsjællands Årsmøde og hvor der bl.a. blev kåret årets træner som 

blev Asbjørn Kruse fra Sigma Allerød og Årets forening : LUI. 

 Stort tillykke til jer. Vi ved der ligger et kæmpe arbejde bag og utrolig mange timers 

frivilligt arbejde. 

Det nye Kultur og idrætsudvalg var hurtigt i arbejdstøjet og det er blevet til et helt 

andet samarbejdsmønster, end det vi har været vant til. 

Samarbejdet er lagt fast ind i KIUs årshjul hvor AIU sammen med brugerråd og 

fritidsnævnet fast bliver  inviteret til ½ årligt møder og diskussioner af aktuelle 

emner. 

Vi kunne dog godt ønske os lidt større forståelse for de forskellige roller, som de 

forskellige nævn, råd mv. inden for fritidsområdet i Allerød Kommune spiller. En 

større skarphed i forhold til, hvem der bliver inddraget i hvilke emner, ville øge 

effektiviteten af møderne og samarbejdet generelt. 

Tak for det, det gør samarbejdet noget nemmere og giver opdateret viden og 

forhåbentligt inspiration til samarbejde om de idrætspolitiske emner i kommunen. 

AIU havde i januar inviteret repræsentanter fra de politiske partier til et 

visionsmøde, hvor vi løftede os op fra de daglige diskussioner om manglende 

rengøring og vedligeholdelse til at se ud i fremtiden og få en drøftelse af, hvordan vi 

ser idrætten i fremtiden og hvordan der kan samarbejdes på tværs af udvalg og 

forvaltninger. Idrætten kan jo nok f.eks. hjælpe med genoptræning og vedligelse 

_holdelses hold for ældre.  Det var en meget spændende og løfterig aften, som gav 

håb for fremtiden.   Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst mulig følger op 

på aftenens drøftelser og hvordan vi kommer videre med alle de gode intentioner. 

Dette vil I helt sikkert komme til høre mere om. 



Hvis Kommunen har et ønske om flere idrætsaktiviteter for ældre vil vi gerne 

opfordre til at vi sammen ser på 25 års. reglen og dens begrænsninger. 

KIU har haft nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på principperne for fordeling af 

haltider.  AIU pressede på for, at brugerrådene også blev repræsenteret i udvalget, 

sammen med de to repræsentanter som AIU, har haft. Det var godt at brugerrådene 

også kom med, da det jo i høj grad er deres arbejde det vedrører.  Fra AIU har Søren  

og Ulla deltaget . 

Det vil fremover være foreningernes medlemstal, der danner grundlag for 

beregningenaf, hvor mange facilitetstimer, man er berettiget til. Selve 

ansøgningensproceduren bliver delt op i flere trin, hvor Brugerrådene på de enkelte 

anlæg starter med at fordele de timer, der ligger indenfor, hvad foreningerne har ret 

til. I de efterfølgende trin, hvor der fordeles tider på tværs af anlæggende og til 

talent/ elitetræning, kommer forvaltningen ind over. vi ser positivt på, at der bliver 

udformet retningslinjer for fordeling af facilitets tid, men kan godt være lidt 

bekrymrede for, om den nye model kommer til at kræve flere timer af de frivillige. 

Vi vil følge tæt med i, hvilke erfaringer der bliver gjort. 

 

 En af de klubber som kan komme meget i klemme er Rønholt Parkens Badminton 

klub,  og derfor var det også naturligt for os at lade klubbens formand deltage i 

udvalgets arbejde. De kan fra sommerferien ikke længere spille i Gymnasie hallen og 

det bliver svært at skaffe dem tider på søndag i hallerne, da de jo tit bruges til 

stævner m.m. Forvaltning har først for ganske få dage siden meldt ud at de 

fornemtlig bliver tilknyttet Ravnsholt Hallen. 

AIU vil følge udviklingen tæt. 

Aiu har også repræsentanter i fritidsnævnet og med alt respekt for de mennesker , 

som bruger deres tid på at sidde i nævnet, må jeg konstatere, at de godt kunne 

trænge til et kursus i foreningsudvikling. Der sker ikke rigtig noget og nævnet bliver 

heller ikke just taget alvorligt af forvaltningen, de bliver i hvert fald tilt glemt, selvom 

det er et lovpligtigt udvalg. 

 



Det næste KIU vil i gang med er at se på Allerødordningen, altså vores 

aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år Her ønsker Byrådet at se på, om 

tilskuddet kan/ bør fordeles efter andre principper, så tilskuddet per medlem ikke 

nødvendigvis er det samme for alle typer aktiviteter. Vi er spændte på at høre mere 

om dette tiltag. 

Grundlæggende savner vi en udmelding fra politisk side om,, hvad man vil med 

idrætten i Allerød Kommune. Er der f.eks. særlige målgrupper, man ønsker at gøre 

en særlig indsats for. Det vil i givet fald være naturligt at lade kommunale tilskud af 

forskellig art understøtte dette. Før der politisk er taget stilling til, hvad man vil med 

idrætten, er det svært at se et grundlag for at fordele Allerødordningen efter nye 

principper.. 

Jeg lover, at AIU gerne vil være med til at se på principper, men også at vi ikke vil 

være med til at forringe vilkårene for klubberne, og alle de mange frivillige. 

Det skal altså være sjovt at være frivillig og foreningerne skal have overskud til at 

kunne udvikle sig og følge med i medlemmernes ønsker til nye og spændende 

aktiviteter.  

I vil løbende blive orienteret i det omfang vi overhovedet kan. 

Tak til alle for et godt samarbejde omkring Idrætten i Allerød Kommune, bestyrelsen 

og vores eksterne samarbejdspartnere. 

 

 


