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Referat af bestyrelsesmøde 25. september 2019 i Blovstrødhallens mødelokale. 

 

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

Else M. Vad (ref.)  

Afbud: - 

 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Budgetprocessen i kommunen, herunder planstrategi og vores høringssvar 

Høringssvar vedr. Allerød Kommunes Planstrategi er sendt, se hjemmeside. 

Budget - ikke noget at bemærke lige nu. Vi holder øje. 

 

3. Forslag til forum for idrætspolitik 

Vi savner et idrætspolitisk forum, hvor vi bl.a. kan arbejde videre med de gode tanker fra visionsmødet 

med politikere i januar måned. Vi sender invitation til en drøftelse af dette til nuværende og kommende 

formand for KIU. Else færdiggør oplæg og sender til Dorte, som sender videre. 

 

4. Fritidsnævnet 

September-møde blev aflyst og dagsorden til møde i oktober er ikke kommet. 

AIUs forslag til emner til næste møde: Status på analyse af tilskudsmodeller, samarbejde med Sundhed-, 

Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget, Belægning af haller efter fordeling iht. nye retningslinjer. 

 

5. Unglederarrangement v/ Peter og Dorte 

Nyt oplæg fra DGI modtaget. Vi afventer budget. Oplægget indeholder bl.a. forslag om møde i november, 

hvor foreninger inviteres til information. Der var enighed om, at et medlemsmøde for foreninger i novem-

ber med fordel også kan omfatte drøftelse og beslutning om prioriteringsliste, som skal indsendes til KIU i 

januar 2020. 

 

6. Opdatering af prioriteringslisten - hvordan gør vi det? 

Se ovenstående pkt. 5. 

Nuværende liste sendes ud før mødet, og vi skal have input en uge før mødet. 

Vi undersøger fakta om kommunens kapacitet og belægning, bl.a. via Facilitetsdatabasen. 

 

7. Foreningsudvikling og kontakt til medlemsforeningerne 

Vi skal have besøgt vores medlemsforeninger. Søren udarbejder og udsender forslag til fordeling. 

Else og Dorte udarbejder talepapir: 

- Hvem er vi? Else opdaterer vores folder, hvor prioriteringslisten også er indeholdt. 

- Hvad arbejder vi med lige nu? 

- Unglederkursus. Folder skal være færdig og medbringes, 

- Hvad er foreningens største udfordringer og forventninger til AIU? 

- Andet? 

 

8. Eventuelt og næste møde 

Poul berettede fra Blovstrød: 5/11 er der intromøde om Esport. God forældreopbakning fra de nye områder. 

Gymnastik har udfordringer med lokaler - kan ikke udvide med flere hold. Der afholdes fællesmøde BIF, 

Blovstrød Børnehus og 2 skoler. 

 

Søren oplyste, at han fratræder som formand for Lillerød Badminton næste år.  
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Vi drøftede muligheden for at anvende en del af AIUs formue på udarbejdelse af idéoplæg for projekter på 

prioriteringslisten. Det har vi før gjort med succes. Der var enighed om at indarbejde dette i det kommende 

års budget. 

 

Morten oplyste, at aftale med kommunen om drift af tennishallen nu er på plads. Det bliver i praksis stort 

set kun Allerød Tennisklub, der kommer til at anvende hallen. 

 

Kommunikation? 

Ingen særlige emner til kommunikation efter dette møde. 

 

 

 

Næste møde afholdes 11. december 2019 kl. 18 i Lillerødhallernes mødelokale – Søren booker lokale og 

mad. 


