Formandens beretning 2017 ‐ AIF Generalforsamling 2018
2017 har i AIF været et spændende, lærerigt, sjovt og ikke mindst succesfuldt år.
2017 har nemlig været året, hvor vi begyndte at høste frugten af den foreningsudvikling, som vi søsatte
tilbage i 2015, og hvor vi i særdeleshed har gjort os positiv bemærket og har fået meget omtale, både af
de lokale politikere, ansatte og direktører på rådhuset i Viborg, men også af andre foreninger i
kommunen, og det er ikke kun for vores rolle som en af kommunens allerstørste flerstrenget forening,
men også i kva af, vores initiativer og vores mod til at turde satse, og prøve nye ting af. Det har samtidig
været med til, at gøre os til rollemodel for mange af kommunens øvrige idrætsforeninger, og det
skyldtes især vores initiativ til vores fantastiske skolesamarbejde.
Skolesamarbejde:
For i 2017 blev vores skolesamarbejde med Frederiks Skole og andre lokale foreninger for alvor
udbygget. Dette skete, da vi i samarbejde med de andre lokale foreninger og med tilskud fra Viborg
Kommune kunne rejse penge til, at vi kunne ansætte en aktivitetsmedarbejder på Frederiks Skole. En
kæmpe gevinst og ressource, både for skolen, alle foreningerne men ikke mindst også for vores
lokalsamfund. Aktivitetsmedarbejderen har været med til, at samarbejdet blev sat i system, nu med
afholdelse af månedlige møder, hvor der løbende planlægges og koordineres aktivitetsdage med de
forskellige foreninger og skolen.
Med ansættelse af aktivitetsmedarbejderen har det også være muligt at få gjort flere børn, herunder
også flygtningebørn i byen aktive i foreningen, og det er også glædeligt, at aktivitetsmedarbejderen har
gjort det muligt, at skolen efter sommerferien tilbyder Juniorlederuddannelsen som valgfag for 7.‐9.
klasse. De elever som vælger dette valgfag, skal ud i de lokale foreningerne i ”praktik”, ‐ og derved kan vi
være med til at uddanne bl.a. kommende ledere og hjælpetrænere og få dem sluset ind i vores forening
tidligt, og få dem gjort til en del af AIFs frivilligeskare.
Senere i aften vil skoleleder Martin Mose og aktivitetsmedarbejder Anders Bertel fortælle mere om
ansættelsen og samarbejdet, og ikke mindst hvilke fordele og gevinst de involverede parter får ud af
samarbejdet.
For AIF som forening har det været en stor succes med afholdelse af både en stor fodbold‐ og
håndbolddag. Derudover har vi tilbudt springgymnastik, badminton, Triathlon og MTB løb for skolens
ældste elever.
Det er fantastisk, at vi uden problemer kan finde frivillige, som tilbyder at bruge en dag eller nogle timer
på, at hjælpe til på disse dage. En stor tak skal lyde til dem alle!
Et andet initiativ, som er vokset og blevet til en stor succes i 2017 er:
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60+ hold torsdag formiddag:
På initiativ af Ingelise Sterup startede projekt 60+ op i januar 2017.
Projektets formål var, at få byens 60+ i bevægelse og samtidig give dem socialt samvær.
Og projektet må siges at være lykkes, for hver torsdag formiddag fra 9‐12 er over 50 60+ aktive i hallen,
hvor de kan vælge imellem forskellige aktiviteter som f.eks. badminton, svømning, gymnastik, spinning
eller en god gåtur. Hver torsdag sluttes der af med fælles frokost og hygge i hallens cafeteria. En stor tak
skal lyde til Ingelise, for hendes initiativ og engagement i projektet. Ingelise er med os i aften, og hun vil
selv senere fortælle mere om projekt 60+.
Sponsoraften 2017:
I februar holdt vi en stor sponsoraften på Mac Y. Her havde vi inviteret alle vores sponsorer til at
deltage, og vi er glade for den store opbakning som der var. Det er nemlig på sådan en aften, at vi kan få
fortalt vores sponsorer om alle de ting vi har gang i, samt om vores ideer og planer for fremtiden.
Samtidig er det også vores måde, hvor vi kan sige en STOR tak tilbage til alle vore sponsorer på, ‐ for vi
er utrolig glade og taknemmelig for alt deres støtte og samarbejde. Vi er stolte af, at vi i sådan en lille by
som Frederiks har sådan nogle gode lokale sponsorer som bakker os så meget op. TAK til dem alle!
Forårsmesse 2017:
Lørdag den 1. april var der stor forårsmesse i Alhedehallen for byens virksomheder og foreninger. AIF
deltog med en stand på messen. Det var en rigtig god dag, hvor mange interesserede var forbi vores
stand og spørge nysgerrigt ind til vores idrætsaktiviteter og mange af vores sociale arrangementer.
Derfor har vi valgt, at vi deltager igen i år, ‐ vi mener, at det er vigtigt at vi som byens største forening er
synlig og repræsenteret, og ser det som en god mulighed for, at komme i dialog med de lokale borgere.
Vi glæder os derfor til den 7. april, og endnu en god og hyggelig messe.
Ny AIF hjemmeside:
2017 var også året, hvor vores nye hjemmeside gik i luften. Efter flere år, hvor vi følte os begrænset af et
langsomt og modulbaseret hjemmesidesystem, besluttede vi os for, at tiden var inde til at opsige det
eksisterende system. I stedet for lykkedes det os, at finde en udvikler, som kunne bygge en helt ny
hjemmeside op fra bunden, efter vores krav og ønsker. Det har nu resulteret i en ny og mere
tidssvarende og brugervenlig hjemmeside, som vi er glade og stolte af, og som forhåbentligt er til glæde
og gavn for vores interne brugere og alle vores medlemmer og andre interesserede.
Børne‐ og ungdomsfonden:
Vi har i 2017 haft stor succes med salg af julekalendere, juletræsfest, fyrværkerisalg og pølsesalg til Mac
Y festival. Det har givet mange penge i vores børne‐ og ungdomsfond, hvor udvalgene kan søge om
tilskud til sociale aktiviteter, som f.eks. afslutninger, stævner mm. Udvalgene og trænere er heldigvis
blevet meget bedre til at søge om tilskud fra fonden, så pengene nu kommer vores børn og ungdom til
gavn. Børne‐ og ungdomsfonden oprettede vi tilbage i 2016, da forældreforeningen blev nedlagt.
Årets idrætsleder 2017:
Efter et meget succesfyldt 2016, hvor AIF var nomineret til Danskernes Idrætspris og til Årets
idrætsforening i Viborg Kommune, var det en kæmpe ære, at jeg blev nomineret og tilmed vandt titlen
som årets idrætsleder 2017 i Viborg Kommune. Personlig for mig, var det selvfølgelig en kæmpe kado
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for mit arbejde og indsats i foreningen, ‐ men jeg ser det ligeså meget som en hædre til hele foreningen.
Jeg sagde for 4 år siden ja til at blive formand for AIF, og jeg gik meget ydmyg ind til opgaven, men pga.
af et godt samarbejde, støtte og opbakning har jeg været med til, at kunne skabe en positiv udvikling i
foreningen, som jeg er utrolig stolt af. Men en mand eller kvinde gør det ikke alene, og jeg bliver derfor
nødt til endnu en gang at takke alle frivillige, bestyrelsen, men ikke mindst Jette, Christian, Poul Erik og
Jonas. Tusind tak for et fantastisk og inspirerende samarbejde, som dagligt er med til at motivere mig,
og som gør mig til en glad og meget stolt formand for AIF.
Da jeg mener, at æren tilfalder hele foreningen, skal hædren selvfølgelig også tilfalde alle frivillige i
foreningen, derfor inviterede jeg i efteråret hele bestyrelsen på middag i Viborg, og jeg må personligt
sige, at jeg ikke tidligere i AIF har oplevet en større sammenhængskraft udvalgene imellem. Den aften
var vi ikke 7 forskellige udvalg på tur, der var vi en FORENING på tur! ‐ det var en fantastisk aften, som
jeg med stor glæde tænker tilbage på. Vi er et godt hold i bestyrelsen og jeg vil med tryghed og glæde
melde os til en ”turnering” sammen, ‐ for sammen SPILLER vi stærkt!
Vi havde inviteret alle frivillige til en frivilligaften på Mac Y her i januar, desværre var der ikke så mange
tilmelding som forventet, ‐ derfor besluttede FU at udskyde aftenen til efteråret. Vi ved ikke, om det var
et dårligt tidspunkt for aftenen, blot et par måneder før i aften, så derfor planlægger vi nu en aften på
Mac Y til efteråret, hvor datoen snart vil blive meldt ud. Vi håber på stor opbakning, dog er vores plan, at
vi der vil gennemføre aftenen uanset antal tilmeldte. Vi er dybt taknemmelig for alle vores frivillige og vi
har derfor stor fokus på, at vi årligt afholder et arrangement for dem.
Derudover afholder vi en ungdomsaften for alle hjælpetrænere under 18 år, det sker fredag den 6. april,
hvor vi har inviteret dem alle en tur i Bowling Fun til spisning, bowling og biograf.
Men jeg syntes, at vi skal se på nomineringen og min pris som 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.
Udover alt det, som jeg nu har fortalt om, så er der 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:
•
•
•
•
•
•

Forårssæsonen sluttede med stor tilgang af spillere på alle ungdomsholdene
Sluttede med et hjemmestævne med speaker og musik for alle hold
Håndbolddag for 240 elever fra Frederiks skole i september, en hel dag med masser af
håndbold i alle former
Holdfællesskab med KKIK på U12 gav mulighed for at spille i JHF turnering til stor glæde
for spillere og træner
En glædelig stor tilgang på U10 gav behov for at finde en ekstra hjælpetræner
2 senior hold som klare sig flot i toppen af deres rækker og med en flot 3. plads til serie 1
til DM i Svendborg
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•
•
•

Gymnastik:
•
•
•
•
•
•
•
•

Badminton:
•

Et gratis event med håndboldfitness for alle der havde lyst til motion i holdfællesskab
uden det krævede den store håndbold kunne, en god aften med sved på panden
Skift af formand efter manges hårdt arbejde trådte Alis Damgaard tilbage og Helle
Thøgersen blev ny formand. En kæmpe tak til Alis
Stor tak til de frivillige som gør det muligt at håndbolden kan eksistere i AIF

Først og fremmest er der blevet oprettet et udvalg bestående af 4 medlemmer.
Der er kommet mere rytmisk fokus i træningen på børneholdene
Der er kommet et par stærke mandlige trænere til springholdene –
• Vi ønsker os dog stadig flere trænere!!
God opvisning i foråret – med gæsteopvisning af Viborg minijunior. Dette har foranlediget
en større interesse, som kan ses på tilgangen til børneholdene.
Igen i år en god tur til Baboon City, med stor opbakning fra forældrene
Der har været tilgang af herrer på voksenholdet
God opbakning på voksenholdene til sociale arrangementer, også dem der ikke handler
om gymnastik
Året slutter af med et formandsskifte

•
•
•

Miniton: Der har været interesse nok til at fortsætte holdet. Sjove øvelser/lege med
forældre er konceptet.
Ungdom: 16‐20 unge, som kommer med godt humør og knokler på i træningen. Afholdt
fælles badmintondag med Karup.
Senior: Spiller serie 1, og ligger godt til i toppen.
Motionist: Stabil gruppe med nye, samt velkendte ansigter år efter år.
Skolesamarbejdet – Badmintondag for de 2 femte klasser.

•
•
•
•
•
•

Flere udvalgsmedlemmer
Brande Cup deltagelse
U18 piger spillede sig i Liga 1
136 hold til Alhede‐cup
Vært for Jysk Mesterskab indendørs U14‐15 dr./pi
Fodbolddag for Frederiks Skole

•
•
•
•

AIF Motion består af MTB, Spinning, Løb
Begrænset medlemsantal og aktivitet i 2017
Tænkt nye tanker
Resulteret i kombikontingent for alle 3 aktiviteter i 2018

•

Fodbold:

Motion:
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•
•
•
•
•

Favorabel pris til 175 kr.
Succes med sociale arrangementer med fællestræninger på tværs i AIF Motion
Mere energi/aktivitet i AIF Motion
Tour de Alheden, DGI Hærvejsløb og Sponsorcykelløb har været vores indtægtskilde
Fantastisk samarbejde udvalgsmedlemmerne imellem og med stor opbakning fra en
dejlig skare af frivillige

Svømning:
• Endnu en gang en god svømmeweekend med mange svømmede km og glade børn
• Nyt tiltag med forældre ud af svømmehallen er blevet godt modtaget.
• Aquacamp i sommerferien gennemført til glæde for børn og trænere.
• FITDEAL kører på voksenholdene og er en succes
Fremtiden for AIF – 2018: Hvad skal vi få tiden til at gå med i år…
Fortsætte foreningsudviklingen:
Skolesamarbejde:
Vi ser på muligheden for fortsættelse af arbejdet omkring skolesamarbejde., og om projektet skal
fortsætte efter sommerferien. Vi er lige pt. i en evalueringsfase hvor vi ser på resultaterne i projektet. Vi
ved pt., at Frederiks skole er indstillet på at ligge 50.000 kr. ind i projektet, hvis det fortsætter. Vi er
umiddelbare positive for en fortsættelse af projektet, hvis Viborg kommune fortsat vil bakke økonomisk
op omkring arbejdet og så har det selvfølgelig også betydning, om vi fortsat kan have det gode
samarbejde med de øvrige foreninger Frederiks, og om de også fortsat er med på at bakke op omkring
skolesamarbejdet.
Ny arrangmentsgruppe:
Sidste år til generalforsamling fortalte vi, at det var vores drøm, at få flere frivillige med i eventudvalget,
og det må vi desværre konstatere ikke er lykkedes for os, det er ligesom om, at ordret fest‐ eller
eventudvalg har en negativ klang i manges øre. Derfor har vi i FU besluttet, at vi ligger det eksisterende
eventudvalg med 3 medlemmer i ”dvale”, og i stedet for laver en arrangementsgruppe. Vi ønsker at lave
en gruppe med så mange medlemmer i som muligt, og vi ønsker at de:
 Skal være med til at stå for og hjælpe til med mindre arrangementer i AIF, som f.eks. juletræ,
fyrværkeri, pølsesalg mm.
 Skal kunne fungere som ”repræsentant” for AIF, evt. ved messe, Open by Night,
byfornyelsesprojektet o. lign.
Tanken er, at når vi har et mindre arrangement, så kan FU lægge opgaven ud i gruppen, og så kan
den/de personer der ønsker opgaven at byde ind. Det er altså ikke meningen at alle i gruppen skal være
med til alle arrangementer, men at de selv kan byde ind på de arrangementer som de har lyst og tid til.
Tanken er hellere ikke, at der skal holdes møder i gruppen. Det skal mere ses som en liste med
hjælpernavne på.
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SÅ vi har brug for JERES hjælp, for vi har brug for nogle personer til gruppen, og brug for, at der er flere
der ønsker at hjælpe til med de sociale aktiviteter i foreningen, hvis vi skal opretholde samme niveau. Så
hvis DU har lyst til at vide mere eller indgå i gruppen, så kom til mig eller et andet medlem af FU.
Som sagt er eventudvalget lagt i dvale, ‐ vi ønsker ikke at nedlægge udvalget, for det er fortsat også et
ønske fra FU, at vi med tiden, med det rigtige hold, kan få en byfest op at stå igen med andre af byens
foreninger.
Køb af børnehaven – AIF Klubhus
Vi blev sidste år kontaktet af Viborg Kommune, om vi kunne være interesseret i, at købe den gamle
børnehave på Trehusevej ved siden af Alhedehallen. Det fandt vi meget interessant, idet vi kan se
mange muligheder i bygningen, og for at lave et AIF Klubhus til glæde og gavn for alle vores medlemmer
og skabe social aktivitet udvalgene og idrætsgrene imellem. Vi valgte samtidig, at vi ville holde hallen
orienteret om vores tanker og planer, idet vi fortsat ønsker at bibeholde vores gode samarbejde med
hallen og hallens cafeteria. Status på købet er, at vi at er i forhandlinger med kommunen herom,
primært mhp. tilskud til renoveringen af bygningen, men vi håber på, at et endeligt køb snart kan blive
en realitet.
Opstart af eSport
Vi har planer om, at starte eSport træning op i løbet af 2018. Viborg Idrætsråd har i gang sat en indsats
for at få udbredt kontinuerlig eSport træning i kommunens foreninger, som der pt. er ingen der gør.
eSport træning er IKKE det samme som LAN Party, ‐ det er vigtigt at fremhæve. Esport træning er også
bevægelse, sundhed og strategisk træning. Ved at tilbyde eSport træning i foreningen er det også med
henblik på, at få flere indlemmet i foreningens fællesskab, ramme nye målgrupper og få flere i
bevægelse. Der er fuld fokus på eSport fra alles sider, og der vil ske en stor eksponering i løbet af de
næste år, og derfor skal vi i AIF, som en af kommunens største foreninger, også være med fra starten og
udbyde eSport 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 2018 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 16. marts 2018
Pia Arendt
Formand AIF
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