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Referat af bestyrelsesmøde 11. juni 2019 i Lillerødhallernes mødelokale.
Til stede:
Afbud:

Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Poul Møller Hansen, Peter Voergaard,
Else M. Vad (ref.)
Søren Toft

1.

Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt.

2.

Konstituering
Næstformand og sekretær: Else
Forretningsudvalg: Dorte, Søren, Else
Forretningsordener for bestyrelse og forretningsudvalg gennemgået: OK - ingen ændringer.

3.

Gennemgang og fordeling af opgaver
Se separat liste.
Punkt til næste møde: Kommunikationsstrategi, herunder plan for kontakt til foreninger,

4.

Drøftelse af igangværende politiske sager
- og beslutning om evt. handling fra vores side.
a. Rønneholtparkens badmintonklub
Dorte orienterede om situationen for Rønneholtparkens badmintonklub, som efter sommerferien ikke længere kan spille i gymnasiehallen, da kommunens lejeaftale ophører. Klubben har fået tider mandag, fredag
og søndag efter kl. 15.00. Ca. 20% af medlemmerne kan kun spille søndag formiddag.
Der er tider lørdag og søndag i Ravnsholthallen, som dog pt. bruges af AFK. Hvis AIU skal gå ind i sagen,
har vi brug for at kende normtalsfordelingen. Dorte kontakter Jacob Poulsen og beder om de beregnede
fordelingstal for alle foreninger.
b. Gennemgang af punkter med betydning for idrætten på de seneste to KIU-møder
• Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørsanlæg
o Der er tale om et dokument på 22 sider, mens høringsudgaven var på 7 sider.
o Reglerne er sendt ud til foreningerne 23. maj
o Beregningsmodel for normtimetal er ikke offentliggjort
o Nye regler for brugerråd i Allerød Kommune blev er også vedtaget.
Vi under os over, at de nye regler først blev sendt til foreningerne, efter at de (med henvisning til de
nye regler) var bedt om at indsende medlemstal til beregning af normtimetal. Ved Brugerrådene, at
regler for deres virke er revideret?
• Revision af kommunens politikker
KIU ønsker en samlet Kultur-, Idræts-og Fritidspolitik med revision i 3. kvartal 2020.
AIU ser frem til dette og til at deltage i processen. Havde dog håbet, at det skulle ske tidligere.
• Omprioriteringskatalog (besparelsesforslag).
Allerødordningen er nævnt med en mulig reduktion på 250. tkr. Punktet er af KIU markeret rød, altså
mindst ønskelig. Det fremgår, at Allerød Kommune på dette område ligger over landsgennemsnit. Det
fremgår dog ikke, hvad der er medregnet i disse tal – tilskud gives efter meget forskellige modeller i
forskellige kommuner.
AIU finder det positivt, at udvalget ikke prioriterer nedskæringer på Allerødordningen.
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• Analyser af konkrete områder
KIU ønsker ikke, at der gennemføres analyser på udvalgets området. Udvalget anbefaler i stedet at forebyggende indsatser indtænkes i analyser under Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget og
Børne- og Skoleudvalget, som bl.a. har foreslået ”analyse af merværdi og færre kommunale ydelser
gennem samarbejde med frivillige og foreningslivet”.
Det blev drøftet, om dette punkt er et resultat af Visionsmødet, som AIU holdt med politikerne i januar.
• Ungdomsfonden - prisoverrækkelse
KIU foreslår at fortsætte prisfest inden for en beløbsramme på 80.000 kr.
AIU er positive over for dette forslag.
• Ansættelse af fundraiser i et testforløb på 2 år
KIU foreslår en analyse af rentabiliteten af en fundraisingfunktion – en fundraiser skal bl.a. hjælpe
forvaltningen og foreningslivet med fondsansøgninger, etablering af nye faciliteter, støtte til specialarrangementer, tiltrækning af sports-/kulturarrangementer samt støtte til opstart og udvikling af en forening.
AIU finder dette yderst interessant – stillingen lyder meget som den fritidskonsulent, AIU har efterspurgt gennem længere tid, bl.a. på baggrund af IDAN-analysen fra 2014.
• Forslag om pulje på 100 tkr. til uddannelse af frivillige
Henlagt.
• KIU foreslår en Udviklings- og partnerskabspulje på kr. 150 tkr. til nye initiativer i aftenskoler og foreningslivet (idræt, spejder, aftenskoler, kultur mm.)
Den eksisterende lovpligtige udviklingspulje er på 1.000 kr. AIU finder det nødvendigt at puljen øges,
hvis man reelt ønsker at bidrage til udvikling i foreningerne.
Det blev drøftet, hvorfor der ikke er nogen af AIUs ønsker (prioriteringslisten) mellem KIUs foreslåede
punkter. Har prioriteringslisten overhovedet den ønskede effekt?
c. Ny model for fordeling af Allerødordning
Intet nyt om dette emne.
d. Tennishal
Morten orienterede om seneste udvikling vedr. valg af gulv. Kommunens notat vedr. krav til gulv, som er
grundlag for udbudsmaterialet, afspejler ikke det, der er aftalt mellem forvaltningen og tennisklubberne.
Tennisklubbernes kommentarer indarbejdes i rettelsesbrev.
Kommunen har oplyst, at skoler skal have fri adgang til tennishallen. Dette selv om tennisklubberne skal
afholde alle udgifter til drift og vedligehold. Der kæmpes for sagen! Hvis der er brug for indmelding fra
AIU, giver Morten besked til Dorte.
Det blev besluttet, at vi følger udviklingen på ovennævnte sager hen over sommeren og tager aktion, hvis
det bliver nødvendigt.

5.

Fritidsnævnet – orientering fra seneste møde og evt. andre emner
Se referat fra møderne.
Det blev drøftet, hvordan vi får bedre overensstemmelse mellem aktiviteter i Fritidsnævnet og AIU.
Punktet tages fremover med på bestyrelsesmøder i AIU.
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6.

Opfølgning på visionsmødet med politikerne afholdt i januar
Else har holdt med Jacob Poulsen (Allerød Kommune) og Rune (DGI Nordsjælland)
For at komme videre med de konstruktive idéer, der fremkom på visionsmødet, savner vi et forum, hvor vi
kan drøfte det videre forløb med politikerne. Fritidsnævnet er i den sammenhæng for bredt sammensat. Det
er et generelt ønske at få et sådant forum for behandling af idrætspolitiske emner.
Det blev besluttet, at vi udarbejder et konkret forslag, som sendes til KIU.
Else udarbejder forslag, som vi drøfter på næste møde.

7.

Unglederkursus
Stadig ingen afklaring på, hvornår det holdes.

8.

Ungdomsfonden
Vi afventer resultatet af den politiske behandling, jf. pkt. 4.

9.

Meddelelser fra formanden
Intet at berette.

10. Oversigt over regnskab/budget
Søren var ikke til stede.
11. Eventuelt og næste møde
Forslag om at undersøge behov for fælles administration samlet for foreningerne.
Næste møde afholdes 28. august kl. 19 – Allerød idrætspark – Peter booker.

