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28. august 2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2019 på Allerød Idrætspark. 

 

Til stede:  Dorte Paludan, Morten Fritz Rasmussen, Poul Møller Hansen, Peter Voergaard, Søren Toft 

Else M. Vad (ref.)  

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Begge godkendt. 

 

2. Kommunikationsstrategi 

Vi aftalte følgende tiltag: 

• Allerød Kommunes Planstrategi 2019: Vi skal se nærmere på planerne om at bygge boliger på om-

råder, der er udlagt til idrætsformål (Sportsvej og Rønneholt Boldbaner). Høringsfrist 20. septem-

ber. Morten undersøger nærmere. 

• Allerød Kommunes igangværende tiltag vedr. nytænkning af tilskudsmodeller inden for kultur- og 

fritidsområdet: Else orienterer om tiltaget på AIUs Facebook-side. 

  

3. Koordinering af aktiviteter i Fritidsnævnet og AIU 

Fra sidste møde i Fritidsnævnet: 

• Nytænkning af tilskudsmodeller inden for kultur- og fritidsområdet: Dorte og Else er via Fritids-

nævnet valgt som repræsentanter for idrætten i styregruppen. Vi skal sikre, at Allerød Kommune 

sætter sig i kontakt med DGI Nordsjælland og får glæde af det arbejde, der allerede pågår med ana-

lyse af tilskudsmodeller i nordsjællandske kommuner (Else). 

• Sæsonfordeling er gennemført uden de store konflikter, Rønneholtparkens Badminton udestår. 

• Ungdomsfondens priser: Forslag til ny model med i budgetoplæg. Hvad skal priserne hedde frem-

over, når ungdomsfonden er nedlagt? 

 

Vi drøftede, at vi fremover bør være mere opmærksomme på at få AIUs budgetønsker med på Fritidsnæv-

nets ønskeliste. 

 

4. Forslag til forum for idrætspolitiske emner 

Oplæg fra Else vedr. mail til KIU blev drøftet. Måske skal vi være mere præcise på, hvad vi anbefaler? Else 

arbejder videre med det. 

 

Der er planlagt formandsskifte i KIU til januar. For at komme i dialog med den nye formand inviterer vi 

hende til vores julemøde. 

 

5. Budgetoplæg og vores reaktioner 

Vi holder øje. 

 

6. Foreningsudvikling og kontakt til medlemsforeningerne 

Vi aftalte, at vi vil invitere os selv på besøg hos vores medlemsforeninger. Søren laver oplæg til, hvem der 

kontakter hvilke foreninger. 

 

7. Unglederarrangement 

Endnu ikke afholdt. Udskudt mange gange. Dorte kontakter DGI Nordsjælland og hører, om det er reali-

stisk, at de har tid til at hjælpe os. Peter involveres i planlægningen. 

 

8. Eventuelt og næste møde 

Poul orienterede om, at det er tid til at fremkomme med ønsker til kurser i IRH. 

Ønsker sendes til Poul. 

 

Næste møde afholdes onsdag 25/9 kl. 19 i Blovstrødhallen, Poul booker. 
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