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Generalforsamling i AIF – Fredag d. 24. marts 2017 
 
 
Formand Pia Viller Arendt bød velkommen til årets generalforsamling og medlemsfest i AIF. 
 
 
Dagsorden: 
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere og referent. 
3. Formandens beretning, herunder også beretning fra det enkelte udvalg 
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, samt fastlæggelse af 

budgettet 
5. Behandling af indkommende forslag 
6. Valg af formand, udvalg, revisorer og suppleanter 
7. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent. 
Kim Lund Jensen blev valgt som dirigent. 
Kim konstaterede, at afholdelse af generalforsamling er helt efter gældende 
regler/retningslinjer, og der er foretaget rettidigt annoncering i Uge-avisen d. 8/3-2017.  
 
2. Valg af stemmetællere og referent. 
Mette Klokkeris Skjold og Jonas Jensen blev valgt som stemmetællere, og Gitte V. Madsen blev 
valgt som referent. 
 
3. Formandens beretning, herunder også beretning fra det enkelte udvalg. 
Formand Pia Viller Arendt beskrev året 2016 som spændende, udfordrende, travlt, sjovt og ikke 
mindst succesfuldt. Hele beretningen kan ses på AIF´s hjemmeside. 
 
2016 var året, hvor AIF skulle fortsætte den foreningsudvikling, som blev søsat i 2015.  
AIF´s bestyrelse har været på 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, der udføres i AIF samt finde en fælles vej, AIF skal arbejde sig hen imod. 
Formålet var at beskrive værdier og sætte en vision for AIF samt igangsætte mere samarbejde 
og fællesskabsfølelse udvalgene imellem.  
 
Der blev udarbejdet et værdigrundlag i AIF. Her blev leget lidt med bogstaverne A-I-F og sat 
ord på nogle værdier, som samtidig udtrykker AIF´s styrker. 
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Der blev på seminariet også fundet frem til, hvilken retning/vison AIF arbejder sig hen imod. 
Vision for AIF er at skabe et fællesskab med plads til alle, både i egen forening og være med til 
at skabe et fællesskab i lokalsamfundet, hvor man arbejder på mere samarbejde med andre 
lokale foreninger. 
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Øvrige emner Pia fremhævede i sin årsberetning: 
 
Skolesamarbejde: 
Der blev i 2016 afholdt 2 skoledage med stor succes. En fodbolddag i foråret og en 
håndbold/springgymnastik dag i efteråret. Tak til alle de frivillige, som valgte at bruge en fridag 
på, at være hjælpere til disse skoledage. 
 
Danskernes Idrætspris: 
Skolesamarbejdet har givet AIF et skulderklap, idet Viborg Idrætsråd indstillede AIF til 
Danskernes Idrætspris, - AIF vandt DR P4 i området Midt/Vest og gik videre til den 
landsdækkende finale. AIF vandt desværre ikke, men flot at nå så langt ☺ 
 
Flere folk i udvalgene: 
Der er i 2016 blevet arbejdet meget for at få flere frivillige med i udvalg – dette har båret frugt 
især i håndbold og gymnastik. 
 
Børne- og ungdomsfonden: 
Børne-og ungdomsfonden blev oprettet sidste år efter 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: 
Eventudvalget stod for afholdelse af en sportsdag i august måned, med aktiviteter bagved 
hallen og fodboldkampe på kunstgræsbanen. Ideen til en sportsdag opstod, da det blev 
besluttet at sætte sports/byfest på ”stand-by” i et par år. Der har siden været andre lokale 
foreninger, der har tilkendegivet interesse for at indgå et samarbejde, om at få en byfest op og 
stå igen i Frederiks. Meld endelig ind, hvis man har lyst til dette tiltag. 
 
Integration af flygtningebørn i foreningen: 
AIF har hjulpet 14 flygtningebørn i gang i foreningen. Der har resulteret i 5 nye fodboldspillere, 
2 nye svømmere, 2 der spiller miniton, 3 nye gymnaster og 2 nye håndboldspillere. En voksen 
flygtning er blevet hjælpetræner i gymnastik, og endnu en voksen flygtning vil starte med at 
spille fodbold, når de starter her til foråret.  
Pia (formand) takkede Jette Schmidt for hendes initiativ og engagement med disse 
flygtningebørn. 
 
Årets idrætsforening:  
AIF blev nomineret til en endnu en idrætspris i løbet af året 2016, nemlig Årets Idrætsforening i 
Viborg Kommune. AIF kom med i finalen, men blev på målstregen desværre blev slået af Hald 
Ege MTB klub. 
 
Herefter gennemgik Pia (formand) formandsberetninger for hvert udvalg under AIF (Håndbold, 
Gymnastik, Badminton, Fodbold, Motion, Svømning og Event) Alle formandsberetninger findes 
på AIF´s hjemmeside. 
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Fremtiden for AIF – 2017:  
Der er plan om at 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  der er håb om, det allerede kan blive fra skoleåret 2017/2018. 
 
Udbygning af Eventudvalget: 
Der ønskes flere frivillige med i eventudvalget, hvor det arbejdet vil bestå i: 

• Stå for og hjælpe til med mindre arrangementer i AIF, som f.eks. juletræ, fyrværkeri, 
TDA mm. 

• Fungere som ”repræsentant” for AIF, evt. ved messe, Open by Night, 
byfornyelsesprojektet o. lign. 

• 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 2017 med stor 
succes. 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. Pt. er der ca. 40 medlemmer, som forventes at stige med 
tiden, - og der er ønske om, at projektet skal fortsætte efter påske og længere ind i foråret.  
 
Pia (formand) ønsker for 2017, at AIF arbejde videre med og udvikle alt det andet, som AIF har 
gang i. 
 
Pia (formand) slutter af med en stor tak til alle frivillige: 
”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.” 
 
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, samt fastlæggelse af 
budgettet. 
Jette Schmidt gennemgik regnskabet, som kan ses på AIF´s hjemmeside. 
AIF har i 2016 opnået et overskud på 118.263,00 kr. har et bankindestående på 752.231,00 kr 
og en egenkapital på 619.841,00 kr 
Medlemsantallet er pt 1441 og heraf er 258 nye medlemmer. 
Jette informerede om hendes arbejde med at søge tilskud, og kunne herunder berette om et 
nyligt lille tilskud, hun har erhvervet til AIF. Hun har suset rundt på SKAT´s hjemmeside og har 
fundet en god ”tilskudsknap” som høstede 58.000 kr til AIF – godt gået!! ☺ 
Jette arbejder fortsat på at finde muligheder for at søge tilskud til AIF. 
Fyrværkerisalget går rigtig godt. Det har givet ca. 30.000 kr. til AIF 
Alle udvalg under AIF lægger hvert år et budget. I 2016 blev det til et overskud på 4400,00 kr. 
Der var spørgsmål fra salen til, hvordan aflønning af den nye aktivitetsmedarbejder skal foregå. 
Poul Erik Clausen svarede herpå: Der vil være 325.000 kr. til rådighed, som er fundet via 
tilskud fra Viborg Kommune samt øvrige foreninger i Frederiks (med undtagelse af FDF). 
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Endvidere informerede Poul Erik Clausen om, at man har et mål om få 60-70 børn fra Frederiks 
Skole som pt ikke er aktive i forening til at blive det. 
 
5. Behandling af indkommende forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg af formand, udvalg, revisorer og suppleanter 
Formand for AIF, Pia Viller Arendt er på valg, og har valgt at tage et år mere ☺ 
Alex Thomsen fra Forretningsudvalget er på valg og ønsker ikke genvalg – Christian Bräuner 
tiltræder i stedet. 
Suppleanter: Jonas Steiniche Jensen og Mie Jensen ønsker genvalg. 
Revisorer: Poul Johan Madsen og Flemming Damgaard ønsker genvalg. 
 
Udvalgene under AIF består i 2017 af flg. personer: 
 
Fodbold 
Anders Bertel, Jonas Steiniche Jensen, Sven Saabye, Poul Erik Clausen, Sanne Thomsen 
 
Håndbold 
Alis Damgaard, Dennis Skjold, Helle Thøgersen, Mette Clemmensen 
 
Svømning 
Anders Detlefsen, Tina Brandt, Erik Jørgensen, Ninna Arendt, Charlotte Sonne 
 
Badminton 
Michael Pagh, Thomas Laier 
 
Gymnastik 
Stefanie Katja Petersen, Dorthe Johansen, Sarah Sørensen, Tine Nygaard, Astrid Melhedegaard 
 
Motion 
Marianne Døssing, Søren Villadsen, Tina Dürr Rasmussen, Winnie Gaardsdal Hill, Gitte 
Vestergaard Madsen, 
Lena Bertel, Frank Besser Navntoft 
 
Event 
Poul Duch, Jan Knudsen, Dennis Skjold 
 
 
7.Eventuelt 
 
- John Madsen savner et sted/lokale man kan gå hen efter dyrkning af sin sportsaktivitet uden 
at skulle booke lokale. Der tænkes et sted, hvor man har mulighed for socialt samvær. Der er 
hørt nogle tanker omkring børnehaven….Pia (formand) kan hverken be-eller afkræfte, men kan 
oplyse, at der bliver arbejdet på sagen at finde et sted til det formål. 
 
- Jens Bønsø ønsker, at der fra foreningens side gives ”vinderbajere”. 
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Herefter blev det tid til uddeling af blomster/vin-gaver som tak for indsats/skulderklap til flg. 
personer: 

- Pia Viller Arendt for sin indsats som formand og for at have utrolig god evne til at samle 
op på ting i AIF. 

- Tina Dürr Rasmussen og Marianne Døssing fra Motion fik for deres store arbejde med at 
holde det hele kørende mht arrangementer, som Motionsudvalget står for. 

- Søren Bräuner for sin altid store hjælpsomhed – altid klar til at give en hånd uanset hvor 
i AIF. 

- Tawi for sin rolle som kampfordeler. Tawi er udnævnt til ”Årets kampfordeler 2016” i 
DBU Jylland. Hermed også belønning fra Tawis lokale forening ☺. 

- Poul Erik Clausen for sin indsats med at tage initiativ/stå for samarbejdet mellem 
Frederiks Skole og AIF. 

- Kim Lund Jensen for at være ordstyrer under AIF´s generalforsamling 2017. 
- Gitte V. Madsen for at være referent under AIF´s generalforsamling 2017. 

 
Til slut blev det tid til kåring af årets AIF´er: 
Der har været 6 indstillinger til Årets AIF´er i 2016. Valget er faldet på Tina Brandt fra AIF 
Svømning for en meget velfortjent indsats. 
 
Formand for Svømning, Anders Detlefsen holdte flg. tale om årets AIF´er: 
Motivation for indstilling til årets AIF’er 
Tina Brandt skal være årets AIF’er fordi: 
I den meget turbulente tid efter formandsskiftet i 2016, har hun været den lim der har bundet 
svømmeudvalget sammen.  

- Hun er den der sørger for at den daglige drift kører, at svømmerne får beskeder og at 
svømmerne kommer på de rigtige hold. 

- Det er hende man ringer til hvis der er noget der ikke virker eller hvis der er problemer 
med Conventus. 

- Hun sørger for planlægning og gennemførsel af arrangementer. 
- Hun formår at gribe alle de bolde der bliver kastet af formanden 

o Og når det er nødvendigt at holde formanden nede på jorden ☺ 

Alt dette gør hun med medlemmernes og AIF interesser for øje og helst uden at gøre 
opmærksom på sig selv. 
 
Derfor fortjener Tina at blive årets AIF’er. 
 
 
Poul Erik Clausen havde et lille indslag, hvor deltagere på generalforsamling skulle danne små 
grupper med ca. 5-6 personer og komme med ønsker til AIF. Der blev skrevet mange små 
sedler med gode ideer. som Poul Erik og bestyrelsen vil arbejde videre med: 

- Klublokale, hvor man skal have adgangskort til – gerne automater med drikkevarer m.v. 
- Trinity som klublokale. 
- Fotokopimaskine til fælles brug i AIF 
- AIF app med link til AIF´s hjemmeside 
- Bedre link mellem Facebook og AIF´s hjemmeside 
- Ungdomsdiskotek – efter samme princip som da det var i Mønsted. 
- Kontingenttilbud på de individuelle idrætsgrene – billigt kontingent for kortere periode/ 

flere aktiviteter i kontigent (f.eks.spinning og løb) 
- Loppemarked i hallen – gerne op til en højtid (f.eks jul) 
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- Fælles internetside til bestilling af klubtøj – betaling via hjemmeside og levering hjem til 
privatadresse – så det foregår udenom trænere. 

- Personlig spilledragt med sponsorer og rygnummer = medlemsnummer 
- Den nye aktivitetsmedarbejder skal også have fokus på drift (ikke kun nye ideer). 
- Motionscyklister skal ind under AIF (Motion) og betale kontingent. 
- Fitness i AIF – gerne have lokaler i Alhedehallerne. 
- Fitnesscenter og klatrevæg 
- 60+ skal aktiveres mere end de bliver nu – flere trænere og frivillige. Drøftes pt når de 

mødes. 
- Aktivitetssti omkring Frederiks til løb, gang, rulleskøjter og cykling. 
- Forbedre udenoms arealer ved Alhedehallernes boldbaner – nye udskiftningsbokse og ny 

belægning/fliseareal samt borde og bænke. 
- Fælles skitur for AIF 
- Tennisbane 
- Dans og step i AIF 
- Bedre skiltning/infotavler 
- Byfest – bruge frivillige som er med til at arrangere, men ikke er i udvalg i AIF. 
- Flæskefestival. 
- Færdigpakke til trænere – især nye trænere. En drejebog/manual der fortæller hvordan 

man griber ting an samt en træningsdragt. 
- Fælles trænermøder – få sat ansigt på hvem er hvem. 

 
Efter generalforsamling var der foredrag ved Dan Nielsen om sin deltagelse i Race Across 
America……samt fest og dans med Thomas og Yvonne. 
 


