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1.

Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt.

2.

Diverse information
DGIs årsmøde 2. november 2019 v/ Else og Morten
Morten og Else deltog i DGI årsmøde. DGIs nye formand holdt en meget inspirerende tale.
DGI Nordsjællandsårsmøde 26. november 2019 v/ Else
Else deltog. Fint møde. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Kai Raun valgt.
KIUs dialogmøde 27. november 2019 v/ Else
Peter og Else deltog i dialogmødet. Lidt blandet udbytte. Dorte arbejder på at få arrangeret et møde med
den nuværende og den kommende formand for KIU, hvor vi bl.a. kan drøfte samarbejdsfora.
IRHs idrætskonference 15. november 2019 v/ Dorte og Morten
Dorte og Morten deltog. Bl.a. tilskudsmodeller og forskellige opgaver og ansvar for idrætsråd/-unioner i
kommunerne blev drøftet. Erfaringen viser, at idrætsråd, der har egne opgaver og ansvar (f.eks. fordeling af
tilskud og lokaler) fungerer bedst.
Møde hos Borgmesteren 4. december 2019 om kommunens 50 års jubilæum v/ Dorte
Allerød Kommune fejrer i 2020 50 års jubilæum. Der er afsat en pulje på kr. 100.000,- som foreninger kan
søge til arrangementer til fejring af jubilæet. Ansøgningsfrist 2. januar 2020 (bliver muligvis udsat).
Møde i Fritidsnævnet 9. december 2019 ved Dorte
Bl.a. drøftelse af 50 års jubilæum. Der indkaldes formentlig til møde for foreningerne vedrørende forslag
om et fælles arrangement.
Styregruppen vedr. tilskudsmodeller - 1. styregruppemøde 10. december v/ Else og Dorte
Dorte og Else har deltaget i første styregruppemøde vedr. nytænkning af tilskudsmodeller i Allerød Kommune. To konsulenter fra DGI Nordsjælland præsenterede på mødet tal vedrørende tilskud iht. Folkeoplysningsloven i de 11 kommuner under DGI Nordsjælland. Tilskud per borger i Allerød Kommune ligger lavt
i forhold til de fleste andre kommuner. Dette materiale vil være en del af grundlaget for det kommende arbejde.
Et vigtigt budskab fra AIU er, at tilskudsmodeller skal være enkle at administrere/søge. Dette er også budskabet fra foreninger i andre kommuner, hvilket både DGI Nordsjællands undersøgelse viser, og hvad der
blev fremlagt på IRHs konference.
Orientering om møder med medlemsforeningerne.
Besøgsrunde hos vores medlemsforeninger er i gang. Resterende besøg afholdes snarest.
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Rengøring i tennisklubbens klubhus
Morten orienterede om dialog med Allerød Kommune vedrørende anvendelse af omklædningsfaciliteter i
klubhuset. Da omklædningsfaciliteter i tennishallen blev sparet væk, har Allerød Kommune anvist klubben
omklædning i klubhuset. Forvaltningen har efterfølgende meddelt tennisklubben, at de selv skal stå for rengøring. Dette er ikke i overensstemmelse med oprindelig aftale. Iflg. Folkeoplysningsloven skal kommunen
stille lokaler til rådighed incl. rengøring. Morten har været i dialog med KIUs formand, som ikke vil gøre
mere i sagen.
AIU mener, at rengøring af det kommunalt ejede klubhus, i lighed med alle andre kommunale anlæg og i
henhold til folkeoplysningsloven, er en kommunal opgave. Dorte skriver til borgmesteren og kontakter
DGI Nordsjælland for råd og vejledning.

3.

Prioriteringslisten og ønskerne hertil.
Vi skal indsende prioriteringsliste til Allerød Kommune 15. januar 2020. Vi har modtaget anlægsønsker fra
vores medlemsforeninger. Listens punkter - eksisterende og nye - blev drøftet og listen justeret. Vi bør bede
foreningerne udarbejde behovsanalyse og/eller anden dokumentation for deres behov. AIU kan evt. være
behjælpelig med dette. Prioriteringslisten sendes ud til foreningerne til orientering/kommentering.

4.

Hvordan kommer vi videre med unglederuddannelsen?
Det planlagte møde for foreninger i november blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der afholdes møde for de unge i januar som oprindeligt planlagt.

5.

Økonomi v/ Søren
Unglederkursus 2019 er betalt.
Der blev spurgt, om der er flere penge til rejselegater? Søren undersøger.

6.

Eventuelt og næste møde
Næste møde afholdes 26. februar 2020 i Lynge - Else booker lokale.

