15. februar 2016
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 18.00 i
Lillerødhallerne, sekretariatet.
I mødet deltog Lars Rasmussen (LR), Brian Albrechtsen (BA) og Ole
Rasmussen (OR) – referent. Fra dagsordenens pkt. 2.4.
Halfordelingsplan sæson 2016/2017 deltog endvidere de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer Anders Garm og Jesper Andersen.
1. Referat fra sidste møde.
Referat fra BM 11. november 2015 er udsendt 12. november 2015. Godkendt.
2. Sager til behandling.
2.1. Drøftelse af GF 10. februar 2016 kl. 19.00.
Der forelå drejebog og dagsorden til GF, Regnskab og budget samt en medlemsoversigt. Der var
enighed om at godkende det foreliggende materiale og tiltræde de stillede forslag.
2.2. Overgang fra halbestyrelse til brugerråd.
*Sammensætning og konstituering af Brugerrådet for Lillerødhallerne, der fra 1. januar 2016
træder i stedet for bestyrelsen for Lillerødhallerne.
For Brugerrådet for Lillerødhallerne foreslås det, at de nuværende medlemmer og suppleanter og
konstitueringen videreføres uændret i resten af funktionsperioden indtil 1. januar 2018 medmindre
de enkelte klubber har ændringsforslag til deres repræsentation i Brugerrådet.
Tiltrådt.
*Fastsættelse af forretningsorden.
Det fremgår af Retningslinjer for brugerråd ved Allerød Kommunes kulturbygninger og
idrætsanlæg, at brugerrådet selv fastsætter sin forretningsorden.
Der forelå forslag til forretningsorden.
Til efterretning.
*Fastsættelse af ordensregler.
Det fremgår af Retningslinjer for brugerråd ved Allerød Kommunes kulturbygninger og
idrætsanlæg, at brugerrådet i samråd med Allerød Service fastsætter ordensregler for
Lillerødhallerne.
Der var formuleret et forslag til Ordensregler for Lillerødhallerne.
Til efterretning.
*Årlig orientering senest 1. marts til Kultur- og Idrætsudvalget.
Det fremgår af Retningslinjer for brugerråd ved Allerød Kommunes kulturbygninger og
idrætsanlæg, at brugerrådet skal udarbejde en årlig orientering senest 1. marts til Kultur- og
Idrætsudvalget om anlæggets drift og aktiviteter og hvilke fremadrettede initiativer brugerrådet
arbejder med, såvel på kort som på langt sigt. Det foreslås, at der udarbejdes en orientering fra
brugerrådet.
Forslag til ”Orientering 2015 fra Brugerrådet for Lillerødhallerne til KIU” blev uddelt på mødet.
Til efterretning.
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* Brugerrådets mulighed for at tage initiativ til at Lillerødhallerne kan tjene penge til
hallernes egen disposition.
Det siges at fremgå af Retningslinjer for brugerråd ved Allerød Kommunes kulturbygninger og
idrætsanlæg, at brugerrådet har mulighed for at tage initiativ til at Lillerødhallerne kan tjene penge
til hallernes egen disposition. Denne mulighed skal naturligvis søges benyttet mest muligt.
Det foreslås, at der fremkommer forskellige forslag fra Brugerrådets medlemmer og at det drøftes
og besluttes, hvilke forslag der skal arbejdes videre med og hvem, der påtager sig opgaven.
ABTK kan løbende komme med forslag til indtægtsmuligheder for Lillerødhallerne.
Til efterretning.
* Udarbejdelse og implementering af forslag til udnyttelse af ikke udnyttede tider på
anlægget.
Det fremgår af Retningslinjer for brugerråd ved Allerød Kommunes kulturbygninger og
idrætsanlæg, at brugerrådet skal udarbejde og implementere forslag til udnyttelse af ikke udnyttede
tider på anlægget, idet de sikrer at dette sker indenfor kommunalfuldmagtens rammer.
På brugerrådets møde lægges op til drøftelse af, hvad der egentligt forstås ved denne formulering.
Til efterretning.
*Tilpasning af forpagtningsoverenskomst.
Det fremgår af Retningslinjer for brugerråd ved Allerød Kommunes kulturbygninger og
idrætsanlæg, at Allerød Service indgår forpagtningsoverenskomst i samråd med brugerrådet.
Den nuværende forpagtningsoverenskomst er indgået mellem Jan Falstrøm og bestyrelsen for
Lillerødhallerne og halbestyrelsen, hvorfor der skal aftales en ændring vedrørende aftaleparterne i
overenskomsten samt en række ændringer af korrekturmæssig karakter.
Forpagtningsoverenskomsten gælder fra 1. juli 2014 til udgangen af sæsonen 2016/2017 – 30. juni
2017, fra hvilket tidspunkt, der skal indgås en ny forpagtningsoverenskomst.
Til efterretning.
2.3. Organisering af opgaver fra Allerød Service.
I forbindelse med budgetforliget for 2016 – 19 har kommunen besluttet at nedlægge Allerød Service
som selvstændig virksomhed, og besluttet, at der skulle fremlægges et forslag til ny organisering i
januar 2016 og at der skulle spares 1,0 mio. fra 2016 på Allerød Service område.
Økonomiudvalget har den 18. januar 2016 behandlet forslag til fremtidig organisering af de opgaver
som p.t. ligger under Allerød Service, og besluttet en model, der indebærer, at alle ”grønne
opgaver” organiseres under Park & Vej. Ejendomsdriftsopgaver, herunder pedelfunktioner
organiseres under ejendomsområdet i Teknik & Drift. Idrætsområdet og Folkeoplysning organiseres
under Teknik & Drift. Budgettet for 2016 er blevet reduceret med 1 mio. kr.
Den valgte model for ny organisering er af kommunen besluttet sendt til kommentering hos
brugerne for, som det hedder ”at kvalificere de fremadrettede snitflader mellem driften og brugerne
på de kommunale ejendomme”? Der er desuden fremsendt materiale, der indeholder en beskrivelse
af to alternative modeller, der har været drøftet, og der er fremsendt høringssvar fra Allerød Service
Medudvalg.
Forvaltningen har bedt om, at eventulle kommentar indsendes til Allerød Service, Kai Raun,
kara@alleroed.dk, senest den 24. februar 2016.
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Der forelå et af OR udarbejdet forslag til svar til kommunen..
Til efterretning.
DE NYVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER DELTOG I RESTEN AF BM.
2.4. Halfordelingsplan sæson 2016/2017.
Klubbernes udmeldinger vedrørende Halfordelingsplan sæson 2016/2017 til drøftelse på næste
bestyrelses/ Brugerråds møde den 22. februar 2016:
LifGym har følgende ønsker for sæsonen 2016-17:
Hal 3:
I tillæg til de tider, vi allerede nu har, ønsker vi at overtage
mandag fra kl. 16 (evt. kl.15) til kl. 18
tirsdag kl. 20-22.
Hal 4:
Onsdag: Vi vil fortsat gerne kunne bruge Hal 4 om onsdagen 16-20 til Rope Skipping holdene, hvis
det er muligt.
Tirsdag: Ifm ovenstående vil vi flytte 'Sved på Panden' holdet tirsdag aften fra Hal 4 til Hal 3,
således at både holdets størrelse og aktiviteter bedre kan tilgodeses. Derved bliver Hal 4 frigjort,
men hvis ingen andre ønsker at bruge den, vil vi fortsat gerne låne den.
Vi er selvfølgelig godt klar over, at dette har implikationer specielt for LB; derfor er det vigtigt for
os at vi får aftalt halfordelingen snarest muligt, og som sagt gerne ved et møde.
Håndbold:
Håndbold ønsker Hal 2 mandag til torsdag fra 16:00 til 22 og lørdag fra 9:00 - 14:00. Søndag har vi
vores turneringskampe.
Og så tænker jeg (MM), at Gymnastik skal huske de stadig har mulighed for skolerne rundt
omkring dem er der ikke så mange andre der kan benytte, og at det trods alt er vigtigt vi har flere
tilbud til Allerøds ungdom i Lillerød hallerne.
Bordtennis:
ABTK er for øjeblikket inde i en periode med fremgang medlems- og aktivitetsmæssigt, men vil
gerne se tiden an. ABTK ønsker derfor en uændret halfordelingsplan for sæson 2016/2017. Som
formand for Lillerødhallerne er det min (OR) opfattelse, at ønsker om ændring af halfordelingen
skal drøftes på et møde og drøftelserne skal finde sted på grundlag af de besluttede principper for
halfordelingen.
Badminton:
Nu har jeg (PH) fået LB´s ønsker for 16/17 - dybest set som vi har det i dag, men med ønsket om at
få tiden tilbage i hal 3 om mandagen fra 18 til 20.
Som grundlag for drøftelsen var af OR udarbejdet Notat om Lillerødhallernes bestyrelses
beslutninger og Fritidsnævnet afgørelser af klager fra LifGym og Allerød Badmintonklub
vedrørende halfordeling sæson 2014/2015 og sæson 2015/2016.
Det indstilles til brugerrådet, at beslutning om halfordelingsplan sæson 2016/2017 træffes på det
foreliggende grundlag.
Til efterretning.
2.5. Evaluering af 2-mands holdstævnet 9.-10. januar 2016.
Der forelå notat om evalueringen og en tegning af bordnummereringen.
Det blev besluttet, at ABTK også til næste år gerne vil være medarrangører af stævnet.
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2.6. Evaluering af arrangement for flygtninge fredag den 5. februar 2016.
Der forelå et notat om evalueringen.
ABTK vurderede arrangementet som værende vellykket og det kan overvejes at gentage
arrangementet på et senere tidspunkt.
2.7. Forslag fra LB om indretning af Fitnessrum og anvendelse af badmintonsiden i det gamle
cafeteria.
Der er endnu ikke fremkommet forslag fra LB.
2.8. Nøglebrikker.
3. Orientering.
3.1. Formanden.
Mentor bordtennisspil i bordtennishallen, som bestyrelsen er orienteret om direkte.
3.2. Kasserer.
3.3. Seniorer.
3.4. Ungdom.
3.5. Halbestyrelse/Brugerrådet.
Der var ikke yderligere bemærkninger end tidligere under mødet fremført.
4. Klubfolder/branding/hjemmeside/klubblad.
4.1 Facebook
Ros til den stærkt forøgede aktivitet på facebook.
5. DBTU/ØBTU info.
Intet.
6. Kommende aktiviteter.
6.1. Klubmesterskaber 13. marts 2016
6.2. Sæsonafslutning.
Intet.
6.3. Aktiv fritid.
Conny Lyng Larsen, Allerød kommune, har skrevet, at arbejdsgruppen bag kultur ugen ”Allerød –
på kryds og tværs” har besluttet, at Aktiv Fritid i 2016 foregår lørdag den 20. august. Klubberne
og Lillerødhallerne bliver registreret samlet.
6.4. Klassekamp.
ABTKs repræsentation i ledelsesgruppen for Klassekampen overvejes. ABTK støtter fortsat
Klassekampen.
Johnny Christensen adviseres.
7. Næste møde. Foreslås afholdt 11. maj måned 2016 kl. 18.00.
8. Eventuelt.
Intet.
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