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Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 
 

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store 
opbakning til generalforsamlingen. 
 
 

Generalforsamlingen.: 
 
Valg af dirigent. 
Jim Danielsen. 
 
Jim konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Valg af stemmetællere. 

Jonas Jensen og Mette Skjold 
 
Valg af referent: 

Heidi Sørensen 
 
Beretning ved formand Pia Arendt. 

 
Formanden lagde ud med at berette, at vi ved sidste års generalforsamling havde kunnet 
fremlægge en rigtig fin økonomi, og at det var lykkedes i 11. time, at finde folk til stort set 
alle udvalgsposter. 
Forretningsudvalget havde en stor udskiftning og Pia fortalte lidt om de nye tiltag udvalget 
har lavet. 
 
Bl.a. var forretningsudvalget samt 2 medlemmer fra hver af de øvrige udvalg på et seminar 
i DGI-huset i Herning. Her havde man ved fællesskab fundet frem til de fokusområder 
som vi fremover vil arbejde videre med. Det vigtigste område er frivillige, som vi skal 
arbejde meget mere med i den kommende tid.  
 
Formanden kunne også berette, at vi igen i år har en rigtig god økonomi. Det er ikke 
mindst på grund af et kæmpe arbejde fra forretningsfører Jette Schmidt. Takket være 
hendes store arbejde, kunne Aif være stolte af at undgå en eneste bemærkning efter at være 
udtrukket til revision i det foregående år. 
 
Det blev også nævnt, at festudvalget i år har fået rigtig mange medlemmer, som efter stor 
enighed i foreningen, arbejder på at forny Alhedefesten fuldstændigt. 
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Pia A. roste hele fodboldudvalget for deres store indsats i forbindelse med kunstgræsbanen 
som er under opbygning. 
 
Herefter præsenterede formanden en kort oversigt over hovedpunkterne fra de forskellige 
udvalg.  
 
Efter beretningen forelagde formanden en plan for, hvad der i nærmeste fremtid vil være 
af nye tiltag i Aif. Blandt andet arbejdes der i øjeblikket på højtryk for, at lave en 
foreningshåndbog, der efter planen vil blive husstandsomdelt primo juni. Håndbogen skal 
indeholde informationer om foreningen, og beskrivelser fra de enkelte udvalg om hvilke 
opgaver udvalgene har. Der vil også være en årskalender i bogen.  
Sideløbende med håndbogen lancerer Aif en JA-kampagne, som skal få flere frivillige 
med i foreningsarbejdet. 
 
Vi skal fremover også være bedre til at opdatere vores hjemmeside og Facebook, således 
at alle kan følge med i hvad der foregår i foreningen hele tiden.  
 
Den 20. juni 2015 forventer Aif at kunne indbyde til en foreningsdag i forbindelse med 
indvielse af kunstgræsbanen. 
 
Indvielse og etablering af kunstgræsbanen.: 

 
Anders Bertel fortalte lidt om den kommunale tilgang, der er startet før han selv trådte ind 
i kommunen. Anders fortalte lidt om hvordan pengene er blevet fundet. Især på det seneste 
er der kommet mange sponsorkroner ind. 
Anders roste alle dem som har hjulpet med udgravning o.l. Han kunne også berette, at der 
for nylig er givet en bevilling fra A.P. Møller fonden. 
Anders roste hele processen, og der er ikke nogen tvivl om, at han er meget stolt af hele 
projektet.  
 
Alhedefest 2015 

Herefter fortalte Pia Vetche lidt om hvad den nye Alhedefest skal indeholde. 
 
Alhedefesten er flyttet til den sidste weekend i August. Det skal fremover være en fest der 
viser at det er arrangeret af en sportsforening. 
Fredagen bliver familieaften med helstegt pattegris. Der vil være god underholdning for 
hele familien. 
 
Lørdag er med bl.a. mountainbikeløb, fodboldturnering og andre aktiviteter fra hver 
afdeling.  



 
 

                                                               www.frederiks-aif.dk 
 

Lørdag aften bliver med teltfest. Der er bestilt ny musik, ny mad og der arbejdes på at få 
en gammel kending tilbage, nemlig midterbaren.  
 
Søndag er der gudstjeneste og senere er der havetraktortræk. Der vil også være 
børnedyrskue, og bagekonkurrence. Herudover kommer der amerikanerbiler som det vil 
være muligt at få en tur i, for et mindre beløb. 
 
Søndag aften slutter traditionen tro med banko. 
 
Pia V. opfordrede alle til at komme og deltage med hele familien. 
 
Tour de Alheden og Alhedeløbet afvikles dog fortsat Kr. Himmelfartsdag og aftenen før. 
 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

 

Forelæggelse af regnskab og budget. 

 
Pia A. gennemgik regnskabet og budgettet. Det blev kun gennemgået i store træk. 
 
Flemming Damgård roste at der er kommet så mange til generalforsamlingen. 
 
Han ønskede at se meget mere af regnskabet gennemgået på generalforsamlingen. 
 
Jette bruger 1-2 dage om ugen på regnskab, og Flemming synes at hun skulle stille sig op 
og fortælle om regnskabet for det er noget hun kan være rigtig stolt af. 
 
Han spurgte om kontingenter. Der er et fald på kontingentet fra 2013 til 2014. Jette sagde 
at det er pga faldende medlemstal. 
 
Der er kommet større tilskud fra kommunen idet vi har flere unge medlemmer nu. Der har 
været en overgangsordning i fodbold. 
 
Flemming Damgaard ville gerne vide hvilke arrangementer der har givet de penge, som i 
løbet af året er tjent ind på arrangementer. Jonas fortalte at der fremover er meget større 
styr på de forskellige arrangementer, idet der fremover skal udfyldes nye formularer. 
 
Han ville vide hvad for noget tøj der er købt, da han ikke mente at det fremgik tydeligt i 
regnskabet. 
 



 
 

                                                               www.frederiks-aif.dk 
 

Han vil gerne vide hvorfor der ikke var overskud på sidste års Alhedemarked. Pia A 
fortalte at der var manglende opbakning og underskuddet ialt var 30.000 kr. 
 
Flemming ville gerne kunne se de 2 foregående år på det viste regnskab. 
 
Han sluttede med at rose alle de frivillige. 
 
Det var muligt for alle at få det fulde regnskab udleveret af forretningsføreren på 
generalforsamlingen hvis man ønskede det. 
 
 
Der blev spurgt efter hvad budgettet er for festudvalget. Vi er tilfredse hvis vi kommer ud 
med et 0 idet det hele er helt nyt, men der er naturligvis håb om, at det bliver et plus. 
 
Der har været et rigtig flot indtægt på sponsorudvalget. 273.000kr 
 
Regnskabet blev taget til efterretning og budgettet godkendt. 

 
 
Indkomne forslag. 

 
Forretningsudvalget havde et par paragrafændringer. 
 
Pia A. forklarede grunden til de ønskede ændringer.  
 
Forslagene blev vedtaget 

 

 

Valg: 

 
Der var lidt udskiftning i nogle af udvalgene. 
 
Der mangler flere folk til håndbold, badminton og gymnastik. 
 
Pia sagde at det netop viser at det er det rigtige vi gør med indsatsområdet "Frivillige" 
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Evt.: 

 
Flemming Damgaard foreslog at man ændrer tidspunktet for generalforsamlingen, for at 
give lidt mere luft til at få regnskabet færdigt. Idéen blev positivt modtaget. 
 
Anders Bertel sagde et stort tak til det nye forretningsudvalg. Han synes at det er et 
fantastisk stykke arbejde de gør! 
 
Jim afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
Umiddelbart efter blev der overrakt lidt blomster og gaver. 
 
Pia fortalte at der skulle overrækkes gaver til nogle som har gjort det ekstra godt. 
 
Poul Duch som træder ud efter mange år som udvalgsformand. 
 
Heidi Sørensen som træder ud efter 3 år som udvalgsformand 
 
Jette Schmidt for en kæmpe indsats med regnskab og ikke mindst under revisionen. 
 
Til sidst skulle årets AIF'er kåres. Denne gang gik den fornemme titel til Jeppe Olesen, der 
gennem flere år har gjort et kæmpe stykke arbejde for Aif. Jeppe har siddet som sekretær 
for fodboldafdelingen, og han har deltaget i alle mulige projekter og gjort en kæmpe 
indsats for foreningen. 
 


