Formandens beretning 2016 - AIF Generalforsamling 2017
Når jeg skal beskrive året 2016 i AIF, vil jeg sætte ord som spændende, udfordrende, travlt, sjovt og ikke
mindst succesfuldt på.
2016 var året, hvor vi skulle fortsætte den foreningsudvikling, som vi søsatte tilbage i 2015.
Værdier:
Vi valgte derfor, at inviterer bestyrelse med på et 2 dags seminar på Vedersø Idrætsefterskole.
Målet med seminariet var denne gang, at hæve blikket fra den daglige drift, og sætte ord på det arbejde
som vi går og udfører i AIF, men også for at finde ud af en fælles vej, hvor vi arbejder os hen af.
Vores arbejde skulle simpelthen munde ud i, at vi fik udarbejdet vores værdier og vision i AIF, som der
ikke tidligere var blevet udarbejdet i foreningen.
Formålet med seminariet var også, at igangsat mere samarbejde og en fællesskabsfølelse udvalgene
imellem. Det er et stort ønske, jeg har som formand, at udvalgene blive rystet mere sammen, og får en
følelse af, at være med i et stort fællesskab, hvor man kan hjælpe og sparre med hinanden.
Vi fik udarbejdet et værdigrundlag i AIF, - vi tænkte lidt alternativ, og legede lidt med bogstaverne, og
fandt vores værdier i AIF, som vi også mener, samtidig udtrykker vores styrker.
Vores værdigrundlag bygger på et ”fællesskab med plads til alle”, hvor det gode kammeratskab og den
sociale fællesskabsfølelse er i højsædet.
En klar forudsætning for et optimalt og positivt foreningsliv, og for at alle føler sig velkomne i AIF.
Vores værdier udtrykker AIF’s styrker. – Læs værdierne op!
Vision:
Vi fandt også et fælles fodslag om, hvilken retning vi som forening er på vej imod, og hvad vores vision
er.
Vores vision i AIF er at skabe ”et fællesskab med plads til alle”, både i egen forening, men også at være
med til at skabe et fællesskab i lokalsamfundet med plads til alle.
Forklar figur i PP – vi bygger bro ud til de andre lokale foreninger mm.
Skolesamarbejde:
2016 blev også året, hvor vores skolesamarbejde for alvor blev søsat, og vi fik afholdt 2 skoledage med
stor succes. En fodbolddag i foråret og en håndbold/spring dag i efteråret. Begge dage var vi heldige
med vejret og begge dage blev en kæmpe succes. En stor tak skal her også lyde til alle de frivillige, som
valgte at bruge en fridag på, at være hjælpere til disse skoledage.
Danskernes Idrætspris:
Vores rollemodel som initiativtager til skolesamarbejde, og igangsættelse af et samarbejde med andre
lokale foreninger, for en styrkelse og større sammenhængskraft i vores lokalsamfundet, gik hellere ikke
ubemærket hen. Vi var jo så heldige, at Viborg Idrætsråd indstillede os til Danskernes Idrætspris, - hvor
vi jo, med jeres hjælp vandt DR P4 området Midt/Vest og gik videre til den landsdækkende finale.
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Desværre kom vi ikke med i opløbet i Jyske Bank Boxen, - hele forretningsudvalget havde ellers booket
datoen og fundet det fine tøj frem. Men vi er utrolig stolte og taknemmelige for, at vi kom så langt, og vi
tager det som et STORT skulderklap for vores arbejde i foreningen og for hele lokalsamfundet.
Og så tror jeg nok også lige, at vi fik sat Frederiks og AIF på landkortet én gang for alle!
Flere folk i udvalgene:
Vi har i 2016 gjort en stor indsats for at få flere frivillige med i de tyndt besatte udvalg.
Netop for, at få flere kræfter ind i foreningen, som kan være med til at skabe mere udvikling.
Vi har opnået stor succes med håndbold, hvor vi har fået 2 nye med i udvalget, så de nu sidder 4
personer der. Vi fik 8 nye trænere, som har resulteret i, at vi nu har fået gang i børne- og
ungdomshåndbolden i AIF igen med 3 nye hold.
Derudover har vi også fået stor succes med gymnastikudvalget, hvor der er 3 nye der har meldt sig, så
de nu sidder 5 personer i udvalget, og 2 nye trænere har meldt sig, samt 3 nye hjælpetrænere. Og det er
tiltrængt, da springgymnastikken i AIF oplever stor succes med ca. 60 børn fordelt på 3 springhold.
Børne- og ungdomsfonden:
Oprettede vi jo sidste år, da forældreforeningen lukkede ned. Indtægten kommer fra vores store succes
med salg af julekalendere, juletræsfest, fyrværkerisalg og pølsesalg til Mac Y festival. Det har givet
mange penge i fonden, hvor udvalgene kan søge om tilskud til sociale aktiviteter, som f.eks. afslutninger,
stævner mm.
Sportsdag 2016:
Vi afholdte en sportsdag i august måned, med aktiviteter bagved hallen og fodboldkampe på
kunstgræsbanen. Vejret var med os, og det var et godt salg af fadøl og pølser, så alt i alt en rigtig
hyggelig dag, som Eventudvalget havde arrangeret.
Ideen til en sportsdag opstod, da vi i forretningsudvalget blev enige med eventudvalget om, at vi ville
sætte vores sports/byfest på ”stand-by” i et par år. Vi trængte til, at tænke os om, og tænke andre
tanker om, hvordan sådan en fest kan strikkes sammen. Sidenhen har andre lokale foreninger
tilkendegivet, at de ville være interesseret i, at indgå et samarbejde, om at få en byfest op og stå igen i
Frederiks. Så måske er tiden moden til, at vi i AIF skal indgå i en dialog om et fremtidigt samarbejde.
Integration af flygtningebørn i foreningen:
Vi har i AIF hjulpet 14 flygtningebørn i gang i foreningen.
Der er blevet taget kontakt til børnene, og der er blevet fundet ud af, hvad de gerne vil gå til, og det har
resulteret i 5 nye fodboldspillere, 2 nye svømmere, 2 der spiller miniton, 3 nye gymnaster og 2 nye
håndboldspillere.
Vi har søgt om tilskud til deres opstart, og det har resulteret i både sportstøj, sko og kontingentbetaling
for alle børnene.
Den første gang de skulle til træning er de blevet fulgt op i hallen og hjem igen, og det har også
resulteret i, at de alle stadige er aktive.
Der er også en voksen flygtning, som er blevet hjælpetræner i gymnastik, ligeledes der er en voksen
flygtningemand der vil starte med at spille fodbold, når de starter her til foråret.
Jeg vil gerne sige en STOR tak til dig Jette, - for dit initiativ og engagement med disse flygtningebørn.
Det er super godt arbejde! Tak for det…
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Årets idrætsforening:
Når jeg startede med at sige, at 2016 har været et succesfyldt år, så er det jo også fordi, at vi ikke bare
en gang, men hel to gange blev nomineret til en idrætspris i løbet af året.
Vi blev nemlig også nomineret til Årets Idrætsforening i Viborg Kommune, og kom med i finalen, hvor vi
på målstregen desværre blev slået af Hald Ege MTB klub.
Men nomineringen er endnu et bevis på, at der er fokus på vores forening og det kæmpe arbejde, som
alle vores frivillige udfører dagligt. Det skal vi tage som et stort skulderklap og som vi i særdeleshed skal
være stolte af i AIF.
Nå, men, der er jo heldigvis også sket meget sportsligt i foreningen, og det vil jeg nu fortælle om.
Billeddias – hvert udvalg gennemgået kort. Alle beretninger i fuld længde lægges ud på AIF website.
Håndbold:
I september 2016 blev der i samarbejde med Frederiks skole, arrangeret n håndbolddag for alle klasser
op til 6. klasse. Dagen blev en stor succes. Vi havde brug for mange frivillige, og vi siger tusind tak for
hjælpen.
For at få børnehold tilknyttet håndbold, blev der efterfølgende holdt 2 møder.
Her blev fundet trænere og træningstider til børn fra o-klasse til og med 6.-klasse.
Vi har i dag børnehold i U-8, U-10, U-12. Vi siger tak til alle der har hjulpet med at få dette op at stå.
Desuden havde vi et serie 2 og serie 3 damehold. Serie 2 damer er i dag rykket op i serie 1, så tillykke
med det flotte resultat.
Gymnastik:
Der har været en stor stigning i antallet af gymnaster i alderen 4-15 år.
På grund af den store stigning, blev der oprettede et ekstra hold for 4-5 år. De to andre hold vokser sig
større med flere medlemmer, så store, at der måtte findes flere instruktører.
Der var positiv opbakning fra to forælder, som hurtigt meldte sig, samt tre nye hjælpe instruktører. Vi
takker i samme omgang for den stor hjælp. Motionsgymnastikken kører rigtigt godt med mange
medlemmer - Jane Faurbye gør et kæmpe arbejde. 3 Nye udvalgsmedlemmer.
Badminton:
Miniton:
Fik sin debut i efteråret 2016. Et tilbud til de 3-6 årige børn, hvor de kunne
lege sig frem til at spille badminton, med hjælp fra trænere og ikke mindst forældre/bedsteforældre.
Ungdom:
Mandag eftermiddag, hvor der er en fast trup på ca. 16 unge. Februar 2016 afviklede AIF badminton et
træfstævne. Foråret 2017 afholder vi i samarbejde med Karup en ”store badmintondag”, hvor der
kommer en fra DGI og træner de unge, samt der er planlagt en masse kampe på kryds og tværs
klubberne imellem.
Senior:
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Truppen er fordoblet, og træningen er stadigvæk gennemsyret af et helt unikt træningsmiljø, hvor der er
perfekt balance mellem det seriøse og sociale. I holdturneringen deltager vi i DGI`s bedste seniorrække,
serie 1, hvor vi ligger godt til i toppen. Individuelt deltages der i forskellige stævner, med gode resultater
til følge.
Motionist:
Vi har en uhyre stabil motionsafdeling, med velkendte ansigter år efter år.
Fodbold:
•
•
•
•
•
•
•

Vært for JM i marts 2016 i U14-U15 drenge/piger med deltagelse af ca. 300 spillere
Deltagelse i Brande Cup fælles med KKIK fodbold
Oprykning til serie 1 forår 2016 - dame senior
Guld til dame senior til DGI LM i september
Skolesamarbejdet - fodbold dag
Tawi hædret til årets kampfordeler i region 2 DBU Jylland
Alhede cup blev gennemført igen efter 1 års pause

Motion:
• Forår 2016 opstart af AIF MTB
• Løbeklubben har haft vigende antal deltagere men håber igen i 2017 at komme tilbage på
niveau. Derfor ændrede træningstider til mandag og onsdag kl. 17.00
• Tour De Alheden blev igen afholdt i maj måned med et rekord stort deltager antal
• Medarrangør af 12 timers Tri
• Løbeklubben deltager i 24 timers løbet i Viborg i august måned, i år må alle fra AIF deltage…
• Motion arrangerede Sponsor cykelløbet i forbindelse med ”open by night” i Frederiks og har
rekordoverskud.
• I forbindelse med Sportsdagen arrangerer Motion MTB løb i skovene omkring Frederiks.
Svømning:
• Antallet af svømmere har ligget stabilt i forhold til tidl. år.
• Velgennemført svømmeweekend med mange svømmede kilometer og glade børn.
• Så småt i gang med stævneaktiviteten igen.
• Nye holdbeskrivelser og målsætninger for alle hold, det skal både trænere, svømmere og
forældre lige vænne sig til.
• Det var i 2016 ikke muligt at gennemføre Aquacamp som planlagt, der gøres et nyt forsøg i 2017.
Event:
Vi lavede en sportsdag, hvor nogle af de sportslige udvalg lavede forskellige aktiviteter, der blev spillede
en masse fodboldkampe på kunstgræs samt havetraktortræk.
Vejret var med os og det blev en god dag. De folk der var mødt frem hyggede sig med de forskellige
aktiviteter og med dejlige fadøl/vand og AIF Pølser. Derudover har eventudvalget hjulpet ved andre
arrangementer i AIF, f.eks. pølsesalg til Mac Y festival og salg af fyrværkeri.
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Fremtiden for AIF – 2017: Hvad skal vi få tiden til at gå med i år…
Fortsætte foreningsudviklingen:
Vi har et stort ønske om, at vi gerne vil ansætte en aktivitetsmedarbejder i samarbejde med Frederiks
Skole og andre lokale foreninger. En aktivitetsmedarbejder, som skal have sin daglige gang både på
skolen, og i de lokale foreninger. Medarbejderen skal tage hånd om de inaktive børn på skolen, og få
dem gjort aktive i en af byens foreninger. Projektet bliver i første omgang et 1 årig forsøgsprojekt, og
vores håb er, at det allerede kan blive fra skoleåret 2017/2018.
Udbygning af Eventudvalget:
Vores drøm er, at vi kan få flere frivillige med i eventudvalget:
• Som kan være med til at stå for og hjælpe til med mindre arrangementer i AIF, som f.eks. juletræ,
fyrværkeri, TDA mm.
• Men også for, at kunne fungere som ”repræsentant” for AIF, evt. ved messe, Open by Night,
byfornyelsesprojektet o. lign.
• Men også for at kunne tænke nye tanker om en byfest i Frederiks, i samarbejde med andre
lokale foreninger.
Opstart af Projekt 60+:
På initiativ af Inge Lise Sterup startede Projekt 60+ op i starten af januar. Projektet går ud på, at få fat i
de 60+ som er stoppet på arbejdsmarked, men som endnu ikke er aktive på dagcentret. Projektet er
tænkt som et kombineret socialt og sportsligt tiltag, som i første omgang skulle løbe fra jan-påske.
Projektet løber af stablen hver torsdag formiddag, hvor medlemmerne starter med kaffe og brød,
derefter er der mulighed for svømning, badminton eller en rask gåtur. Derefter er der fælles gymnastik
for alle, og mulighed for 3. halvleg med fælles frokost.
Allerede 40 medlemmer, som forventes at stige med tiden, - og der er ønske om, at projektet skal
fortsætte efter påske og længere ind i foråret, så det er en stor succes, som vi forventer at udbygge med
flere forskellige aktiviteter og flere medlemmer i løbet af året.
Derudover skal vi selvfølgelig arbejde videre med og udvikle alt det andet, som vi har gang i, - så en ting
er sikker, og det er at 2017 bestemt hellere ikke bliver et kedeligt år.
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 hver enkelt af Jer,
skal der fra mig lyde en stor TAK.

Frederiks, den 24. marts 2017
Pia Arendt
Formand AIF
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