General forsamling i AIF fredag d. 16/3‐2018
1: Valg af dirigent: Kim Lund Jensen
2: Valg af stemmetæller og referent: Hhv. Anette Brauner, Christina Brauner og Sanne Steiniche.
3: Formandens beretning. – Hele beretningen kan ses på AIF website samt alle beretningerne fra de
sportslige udvalg.
4: Regnskab 2017 ved Jette Smith.
Omsætning
1.774.041,00
Omkostninger
1.708.638,00
Overskud
65.403,00
Ny bank indestående
Egenkapital

947.334,00
619.841,00

Regnskab 2017 ‐ Bemærkninger: (1431 medlemmer)
Medlemstilskud fra kommunen er kr. 202.100,‐medlemstal (2016) en stigning på kr. 52.675,‐
Saldo børne‐ og ungdomsfond kr. 34.724.‐
Sponsorindtægter kr. 229.000,‐
Tilskud diverse puljer kr. 113.000,‐
Hensat aktivitetsmedarbejder kr. 100.000,‐
Hensat renovering bygninger kr. 100.000,‐
Budget 2018
Omsætning
Omkostninger
Overskud

1.448.500,00
‐ 1.445.000,00
3.500,00

Spørgsmål fra Jesper Rasmussen til hvorfor budget 2018 er så lavt sat ifht. Resultat af 2017, hvorfor er
det ikke større, er det tab af medlemmer el hvad?
Formand Pia svarer bl.a. at overskuddet de sidste år skyldes at Jettes Smith har søgt en masse midler
på nettet, som vi ikke har budgetteret med.
Dirigent Kim L. Jensen angiver at der er hensat penge til projektmedarbejder og bygninger, som kan
trækkes fra omkostningerne. Der er ikke budgetteret med projektmedarbejder i 2018.
5: Behandling af indkomne forslag. Fra FU, Poul Erik fremlægger:
Overbygningsaftale ml. Kjellerup IF og AIF vedr. kvinde‐ og pigefodbold.
Ikke medlemmer nok svt. U18 og senior. Lægger op til godkendelse af samarbejde de to klubber
imellem.

www.frederiks-aif.dk

For at fastholde at vi i de kommende år kan have kvindehold svt. U18 og seniorhold. Ikke bindende
aftale. Målet er at pr. 1/8‐18 skabes en fælles enhed. 2 møder er afholdt til orientering af forældre og
spillere.
Spørgsmål:
John Madsen: ang. Samarbejde tidl. Med Skelhøje og KK07, hvor vi har mistet mange spillere pga.
dette samarbejde. Bekymret for at der ikke i fremtiden er pige eller kvindefodbold i Frederiks
Kirsten Skøde: Skal der være senior hold i Frederiks om 2‐3 år? For at vi ikke mister for mange spillere.
Anders Bertel: Sanne og Anders er opmærksomme på bredden, vi kan ikke tåle at miste nogen, nu kun
7.mands dame‐senior, vi bliver nødt til at gøre noget hvis vi fortsat og i fremtiden vil have et 11.
mands hold. Tæt dialog mellem trænere. Det handler om at vi vil have flere spillere til Frederiks og
ikke miste spillere.
Sanne Thomsen: Det er ikke for kun at få hold på højt niveau. Vi vil fortsat forsøge at omfavne
bredden så alle kan være med.
Jesper Rasmussen: U18 pigehold nu. Er enig i samarbejdet der er lagt op til. Trods samarbejde med
Karup nu vil der ikke om et år være et pigehold, hvis vi ikke gør noget.
Emilie Rasmussen: Spillerne udvikler sig rigtig meget på alle niveauer og det vil kun være godt at få
noget inspiration fra Kjellerup. Vi bliver nødt til at give det en chance.
Kirsten Skøde: Fint med møde næste uge, hvor der også deltager forældre.
Tawi: Træner U18. Der vil blive nogen i overskud. De vil kunne rykkes op eller ned. Positiv indstillet
overfor ordningen.
Jette Mongård: Succes med KKIK fra hendes søn tidl. Skaber gode venskaber på tværs.
Poul Erik: Det vigtigste er ikke placeringen men det vigtigste er at flest mulige kan spille fodbold og
have det sjovt.
Jakob: U16 drenge gik sammen med Kjellerup sidste år. Godt resultat. Man bliver nødt til at gøre
noget for at vi ikke mister spilere. Det kører rigtig godt med U16 drengene. Skiftevis træning i
Kjellerup og Frederiks.
Lena Bertel: Håndbold har også lavet samarbejde. Der er opstået gode venskaber.
Pia Helding: AIF har et bredt tilbud. Ikke så mange børn i byen, så samarbejdet er vigtigt for at alle
udvalg/sportsgrene kan fortsætte med at have tilbud.
Poul Erik afslutter med at anbefale at forslaget vedtages. Der skal stemmes. Hvis det ikke godkendes,
falder samarbejdet, da DBU kræver at samarbejdsaftalen skal godkendes på generalforsamling.
Ved håndsoprækning stemmes der for at forslaget vedtages.
Forslaget blev enstemmig vedtaget.
6: Valg til FU:
Pia genopstiller for 1 år (valg 2019)
Jonas og Poul Erik genopstiller for 2 år. (valg 2020)
7: Eventuelt:
Intet

Referent/ Sanne Steiniche
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