Formandens beretning 2015 - AIF Generalforsamling 2016
Når jeg skal beskrive året 2015 i AIF, vil jeg sætte ord som spændende, udfordrende, succesfuld,
lærerigt, sjovt og ikke mindst travlt på. 2015 var nemlig det år, hvor vi for alvor satte fokus på
foreningsudviklingen i AIF, og hvor vi for alvor trak i arbejdstøjet, og fik søsat nogle af alle de tanker og
ideer, som var blevet født på vores seminar i efteråret 2014,omkring rekruttering/pleje af frivillige samt
bedre kommunikation udadtil. Dette gjorde vi bl.a. ved følgende tiltag:
Udarbejdelse og omdeling af foreningshåndbog:
Som blev omdelt i maj måned, en flot håndbog, som vi er utrolig stolt af i AIF. Tanken bagved var, at
synliggøre arbejdet i vores forening, og sætte ord på de arbejdsopgaver, som ligger i udvalgene.
Gennemførsel af JA-kampagne: ”Sig Ja til at blive frivillig…”
Plakater, flyers og reklame på vores web-site blev søsat samtidig med omdelingen af vores
foreningshåndbog.
Optimering af website samt AIF FB side:
Ændret opsætningen på website, så vi fik en forside, hvor vi kunne annoncerer nyheder, arrangementer
mm. i AIF. Vi fik gjort AIF FB side tilgængelig for alle udvalg, så alle aktiviteter mm. kan blive
offentliggjort der.
Opstart af netværkssamarbejde med andre lokale idrætsforeninger:
I samarbejde med DGI var vi værter ved første netværksmøde, i et nyt netværkssamarbejde, hvor vi er
5-6 lokale idrætsforeninger, på nogenlunde samme størrelse, hvor vi kan sparre og udveksle erfaringer.
KKIK og Mønsted IF er bl.a. nogle af de andre foreninger. Emnet på første møde i Frederiks var netop
rekruttering og pleje af frivillige.
Alle disse tiltag kulminerede i afviklingen af vores Foreningsdag lørdag den 20. juni, hvor vi bl.a.
igennem foreningshåndbogen, havde inviteret hele byen til at komme og møde os i AIF, samtidig blev
Kunstgræsbanen indviet. Og om aftenen inviterede vi alle udvalg, bestyrelsen, hjælpere til
Kunstgræsbanen samt sponsorer til fest i teltet. Alt i alt en rigtig god dag, med ca. 300 fremmødte.
Udover foreningsudviklingen, har vi selvfølgelig også haft travlt med mange andre opgaver og
arrangementer i AIF, bl.a. har vi haft:
Afholdelse af Sportsfest 2015:
Som noget helt nyt i år, blev Sportsfesten afholdt sidste weekend i august. Alle udvalg bidrog med
sportslige aktiviteter for børn og voksne. Teltbal lørdag aften blev afviklet med højt humør og med super
god stemning i teltet. Alt i alt en rigtig god og hyggelig weekend.
Men vi må samtidig erfare, at tiderne har skiftet, og at tiltrække byens folk 3 dage henover en weekend
er blevet svært. Det så vi tydeligt både fredag og søndag, hvor der var manglende opbakning til
aktiviteterne i og omkring teltet på festpladsen.
Det har vi taget ved lære af, og vi arbejder nu med flere forskellige modeller på, hvordan fremtidens AIF
fest kan se ud.
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Samtidigt er AIF festteltet overgået til hovedforeningen i AIF.
Dette skete, da Tage Sterup, af personlige årsager, valgte at trække sig som ansvarlig for Teltforeningen.
Vi har i AIF nu lavet et nyt set-up, hvor vi har indgået en aftale med Havredal Praktiske Uddannelser om,
at telt mm. fremover bliver opbevaret i deres lagerhal. Samtidig har Dennis Skjold påtaget sig opgaven
med salg og opstilling af teltet, og der ligger nu en stor opgave for Dennis i, at få nogle af de gamle telt
kunder tilbage igen, som vi håber og tror på kan lykkes.
Vi har startet et nyt skolesamarbejde med Frederiks Skole op:
I forbindelse med den nye skolereform, tog vi kontakt til den nye Skoleleder Martin Mose, hvor vi
inviterede os selv til møde, om en snak om et muligt samarbejde.
Baggrunden for at vi gjorde det, er selvfølgelig med den bagtanke, at få flere medlemmer og derved få
flere børn og unge til at dyrke idræt.
Samtidigt tænkte vi, at vi vil skabe en sammenhængskraft i vores lokalsamfund, som i den sidste ende vil
være med til, at endnu flere vil være med til at tage ejerskab og ansvar for AIF.
Vi har haft to konstruktive møder, hvor der er drøftet forskellige muligheder for samarbejde.
Og vi starter op med en prøvedag den 1. april hvor fodboldafdelingen står for undervisningen fra 1.-6.
klasse (ca. 230 børn) på Frederiks skole. 12 frivillige har hevet en dag ud af kalenderen for at være
træner/instruktør/underviser denne dag – respekt for det… ☺ - Det overordnede pædagogiske ansvar
på sådan en dag, varetages fortsat af lærer fra Frederiks skole.
Desværre blev 2015 også året, hvor Forældreforeningen valgte at blive nedlagt, pga. for få
medlemmer. Derved valgte vi i AIF at overtage den årlige juletræsfest samt julekalendersalget.
Vi fik en rigtig god start, med rekorddeltagelse til juletræsfesten i hallen med over 200 deltagere, med
superfin underholdning af Frost 96, samtidig måtte vi også i år måtte melde total udsolgt af
julekalendere.
Derudover har vi valgt at starte salg af fyrværkeri op, et tiltag som gav et fint overskud i år, og som på
sigt gerne skal vokse sig større og større.
Tanken er, at overskuddet fra disse 3 aktiviteter, altså juletræsfest, julekalender- og fyrværkerisalg skal
gå i vores nye ”Ungdomsfond” i AIF. Dermed ønsker vi at fortsætte det gode arbejde fra
Forældreforeningen, hvor det er meningen, at et hold eller udvalg kan søge om tilskud fra fonden til
f.eks. stævner, afslutninger mm. Ungdomsfonden administreres af Forretningsudvalget.
NÅ, men udover alt det jeg nu har nævnt, så har vi faktisk også dyrket lidt sport i AIF, og her kommer et
kort resume fra hvert udvalg, om deres aktiviteter igennem året.

Billeddias – hvert udvalg gennemgået kort. Alle beretninger i fuld længde lægges ud på AIF website.
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Håndbold:
Deltaget i Totalhåndbold, som er et nyt samarbejde imellem skolerne og idrætsforeningerne i
kommunen. Formålet er at give skolerne nye motionsmuligheder, samt få skal nye fællesskaber på tværs
af skolerne og idrætsforeningerne. Første stævne blev holdt i Alhedehallerne med 127 elever og hele
projektet blev afsluttet i Viborg Stadionhaller, hvor 2500 elever deltog.
Fodboldherrer fik lyst til at prøve kræfter med håndbold, - selvom nogle af dem, aldrig havde rørt en
håndbold før, er de nu begyndt at vinde nogle kampe.
Serie 1 damer var i toppen her til jul, og skal nu til DM sidst i april.
2016: Håber det nye samarbejde imellem skoler og idrætsforeningerne fortsætter, for på den måde at få
flere børn til at spille håndbold, derudover vil håndbold i samarbejde med damespillerne lave en
håndboldweekend efter sommerferie, hvor de vil inviterer børn i hallen, og derved forhåbentligt få
børnehåndbold i AIF igen.
Gymnastik:
2015 et godt år med 175 medlemmer
Motionsgymnastikken kører på skinner
Nyt tiltag med Groove
Springgymnastikken er i udvikling med 40 glade springgymnaster i alderen 5-15 år, stor tak til
hjælpeinstruktør
Gymnastikudvalget hårdt ramt, da mange gamle udvalgsmedlemmer stoppede på en gang, nu sidder de
kun 2 i udvalget, Stefanie og Dorthe. Stort ønske om at få flere med ind i udvalget, som kan være med til
at gøre en indsats for gymnastikken fremadrettet.
Badminton:
Ungdom: Desværre stoppede Kim Skouborg som formand for udvalget og som ungdomstræner, da han
flyttede fra byen, men heldigvis er der fundet nye kræfter på trænerfronten, så der er fortsat liv og
glade dage i hallen mandag eftermiddag. Der er blevet arrangeret små træfstævner med de
omkringliggende klubber, for at give de unge en masse kampe. Nogle af de unge har også deltaget i
landsdelsmesterskab og er tilmeldt det forestående Kommunemesterskab.
Senior: Ikke så mange, men unikt træningsmiljø med god blanding af det seriøse og det sociale. I
holdturnering deltager de i DGI’s bedste seniorrække, serie 1, som blev vundet sidste sæson og som
føres i indeværende sæson. Derudover har Martin forsøgt at forsvare hans verdensmesterskaber, hvilket
i denne omgang blev til to flotte bronzemedaljer.
Motionist: Fortsat stabil motionsafdeling med mange velkendte ansigter år efter år. Gode til 3. halvleg i
forbindelse med afslutninger. Tak til alle medlemmer og plads til flere.
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Fodbold:
Ingen tvivl om, at opførslen af Kunstgræsbanen har fyldt meget i fodbold i 2015. Banen en realitet pga.
Donation fra A.P. Møller fonden, men også pga. den kæmpe frivillige indsats der er blevet ydet, for at få
banen realiseret. Indviet den 20/6 af borgmester Torsten Nielsen.
Damesenior vand LM2015 i sommers, flot præstation af hele holdet og cheftræner Tawi.
Udendørssæsonen stor succes for herrer senior, som sluttede af med en dobbeltoprykning til hhv. serie
1 og serie 4.
2016: Skoledag den 1. april for ca. 230 elever fra Frederiks Skole.
LM 2016 for U12-U18 piger og drenge. ca. 350-450 personer i alt.
JM 2016 for U14-15 piger og drenge. Ca. 275-300 personer i alt.
Motion:
Løbeklubben 45-50 løbere – mandag, onsdag, weekendløb
Spinning 25-35 medlemmer – mandag, tirsdag, torsdag
Meget aktivt udvalg: deltager og arrangerer mange aktiviteter igennem året. Som noget nyt i 2015 MTB
løb ifm. Sportsfesten, - stor succes med ca. 100 deltagere.
2016: Opstart af MTB cykling lørdag den 19. marts, hold for både mænd, kvinder, nye og erfarne.
Fest:
Sportsfest 2015 var en ny oplevelse for alle. Stilen var lagt om, og festen flyttet til sidste weekend i
august. Hver udvalg havde arrangeret en aktivitet i løbet af weekenden, lørdag aften blev der holdt fest
med stor opbakning, og en fantastisk stemning. Tusind tak til alle frivillige der hjalp til.
Svømning:
Godt år med stigning af antal svømmere
Afholdt den årlige svømmeweekend med god opbakning fra svømmere og hjælpere
Afholdt Aquacamp i sommerferien med 22 børn, stor succes, gentager successen her i 2016.
Med henblik på, at overgå til DSU svømmeskolekoncept, har 7 trænere været på DSU’s
grunduddannelse. I 2016 skal der arbejdes videre med overgangen til dette koncept, og endnu flere
trænere skal uddannes. Uddannelsen ses tydeligt i svømmehallen, hvor instruktørernes engagement,
gnist og opfindsomhed har fået et kæmpe løft, til gavn for alle.
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Fremtiden for AIF – 2016: Hvad skal vi få tiden til at gå med i år…
Fortsætte foreningsudviklingen:
Vi ønsker at lave en Temadag/workshop – forsat fokus på flere frivillige, vi mangler folk i flere udvalg, vi
skal blive bedre til at kommunikerer både internt og eksternt, og vi skal udvikle vores foreningsnetværk,
hvor næste møde er planlagt til afholdelse i marts i år.
Videreudvikle vores nye skolesamarbejde – fodbold starter som sagt med en fodbolddag den 1. april, I
skoleåret 16/17 er det planen, at alle udvalg vil blive koblet på med en dag, evt. flere udvalg i
samarbejde, hvor man overtager undervisningen for de årgange, som de enkelte udvalg tænker det er
relevant for. Vi skal i bestyrelsen have udarbejdet en plan, over hvilke dage vi i skoleåret 16/17 laver
aktiviteter i samarbejde med Frederiks skole, denne plan skal gerne ligge klar sidst i maj.
Videreudvikle på vores ungdomsfond, og gerne iværksætte nye tiltag, som kan genererer flere penge til
ungdomsfonden.
Vi får også i år travlt med afholdelse af Landsmesterskab 2016 i fodbold.
Det sker i weekenden den 28. - 29. maj 2016 for U12 - U18 Piger og Drenge, 8-mands.
Vi forventer ca. 30 - 40 hold, hvilket giver 350 - 450 personer. Spillere og trænere/holdledere.
Derudover ønsker vi at ændre festudvalget til et eventudvalg.
Et Eventudvalg som på sigt planlægger og afholder flere små events i løbet af året, i stedet for den årlige
store festweekend. Vi tror på, at flere, men mindre arrangementer bedre kan tiltrække og få byens
opbakning. Det nye Eventudvalg skal bl.a. være med til at afvikle en årlig AIF fest, afvikle juletræsfest og
evt. andre arrangementer i foreningen.
Eventudvalget skal i samarbejde med Forretningsudvalget, også skal tænke nye tanker om en ny AIF
fest, og som tidligere nævnt, arbejdes der allerede nu på forskellige modeller for, hvordan sådan en AIF
fest evt. kunne se ud fremadrettet.
Til sidst vil jeg gerne takke alle hjælpere, trænere, udvalgsmedlemmer, bestyrelsen og
forretningsudvalget for jeres indsats i det forgangne år, I er vores forenings vigtigste aktiver, og uden
jeres indsats, ville vi ikke stå med en så stor og velfungerende forening som vores. Til jer hver enkelt,
skal der fra mig lyde en stor TAK.

Frederiks, den 26. februar 2016
Pia Arendt
Formand AIF
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