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Indbydelse til Generalforsamling 2019 og medlemsfest i AIF 
 

Alhedens Idrætsforening vil i forbindelse med generalforsamling 2019, gentage succesen fra de sidste 
år, og lave årets generalforsamling om til en medlemsfest. 
 
AIF har igennem de seneste år været igennem en stor foreningsudvikling, og vi ser denne aften, som en 
mulighed for at ryste vores medlemmer mere sammen, - på tværs af udvalg og idrætsgrene.  
 
Vi vil lave en aften i Frederiks Kulturhus med: 
 

Generalforsamling jf. vedtægterne 
Spisning & Gin smagning  

Musik/dans ved Mathias Andersen fra Mønsted 
 

Generalforsamling fredag den 15. marts kl. 18.00 i Kulturhuset 
 

 
AIF er en forening i udvikling, og med: 

 God og sund økonomi 
 Socialt samvær og sjove oplevelser 
 Medindflydelse til medlemmerne 
 Mulighed for at opnå personlige mål og uddannelse 
 Plads til flere frivillige 

      
Vi ser denne aften, som et vigtigt socialt arrangement for vores medlemmer, alle vores frivillige og også 
meget gerne nye medlemmer. Er du derfor ny tilflytter til området, har du her en alletiders mulighed for, 
at blive en del af lokalsamfundet. I AIF tager vi godt imod nye medlemmer. 
 
Da vi skal have bestilt mad til denne aften, er tilmelding nødvendigt. 
Vil du som medlem af AIF være sikker på en plads, så tilmeld dig hos din udvalgsformand 
hurtigst muligt. Generalforsamlingen vil blive annonceret i Ugeavisen i uge 9, hvorefter alle har 
mulighed for at tilmelde sig, dog senest fredag den 8.marts 2019, på pia@arendt.dk 
 
Svømning: Anders Detlefsen 4027 5634 andersaifsvoem@gmail.com 
Gymnastik: Tine Nygaard 6167 1115 nygits@hotmail.com 
Motion: Gitte Vestergaard Madsen 2337 8506 gitte.v.madsen@gmail.com 
Badminton: Thomas Laier 2228 4966 tlaier@hotmail.com 
Håndbold: Helle Ramsdal Thøgersen 2261 3659 helleramsdal@gmail.com 
Fodbold: Anders Bertel 4171 9525 abertel@hotmail.com 
60+: Inge-Lise Sterup 2090 5839 fts.sterup@fibermail.dk 
Esport: Jonas Jordalen 2277 1335 jonasjordalen@gmail.com 
 
Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 
dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til formand Pia Viller Arendt på pia@arendt.dk 
 

Kom og vær med til en hyggelig aften i DIN forening! 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Pia Viller Arendt 
Formand 

Alhedens Idrætsforening 


