Motion ‐ Formandens beretning 2017:
AIF Motion består af idrætsgrenene Mountainbike, Spinning og Løb.
Året 2017 blev et år, hvor vi oplevede en smule tamhed i medlemsantal og aktivitet i AIF Motion.
Derfor har vi brugt året til at tænke nye tanker, undersøge hvad der ønskes af afdelingen, og
afprøve nye tiltag med vores medlemmer henover efteråret 2017. Dette har resulteret i et
kombikontingent, hvor man betaler ét kontingent til ekstremt favorabel pris à 175 kr for alle tre
aktiviteter under AIF Motion.
Vi har på den måde formået at skabe fornyet energi/aktivitet i AIF Motion. Medlemsantallet er
steget, vi ser helt nye medlemmer, gamle/tidligere medlemmer er kommet igen, og der afprøves
aktiviteter på tværs i afdelingen. Hvis et medlem ikke har mulighed for MTB i en uge, hopper
man med på løbe/gå-holdet eller på spinningsholdet eller vice versa. Især Spinning har
overvældende tilslutning. Faktisk har Spinning i de første par måneder i 2018 kørt med
ekstrahold pga overbookinger på de normale spinningstimer......fantastisk!!
Henover efterår/vinter har vi afholdt sociale arrangementer indenfor AIF Motion med foredrag,
fællestræning på tværs i afdelingen og hygge. Foredrag gav mest bonus, når vi åbnede op for
publikum udenfor AIF Motion, mens vore fællestræninger internt med efterfølgende hygge har
været total succes. Vi har et håb om, disse tiltag giver opbakning fra alle tre aktiviteter til vores
12 timers Triathlon Stafet i juni måned.
Med det favorable kontingent vil vi i AIF Motion mht sociale arrangementer nok fremtidigt tillade
os at opkræve et mindre beløb for forplejning.
Tour de Alheden, DGI Hærvejsløb og Sponsorcykelløb har været vores indtægtskilde, hvor der
har været fantastisk samarbejde udvalgsmedlemmerne imellem og med stor opbakning fra en
dejlig skare af frivillige.
AIF Motion ser frem til et spændende 2018 med fornyet energi 
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