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Referat af AIF bestyrelsesmøde 01-12-2016 
 

Deltagere: Michael Pagh, Poul Duch, Mette Klokkeris, Alis Damgaard, Jette Schmidt, Pia Viller 
Arendt, Anders Bertel, Jonas S. Jensen, Claus Thuesen, Jan Knudsen,Stefanie Petersen og Poul Erik 
Clausen 
 
Afbud fra: Anders Detlefsen og Alex Thomsen 
 
Kort info fra FU – Pia orienterede kort om følgende punkter: 
 
Pølsesalg den 4-5/11-2016: 

Fint overskud på 6.300,- kr. som går i Børne- og ungdomsfonden i AIF. 
Der var dog ikke helt styr på pølser og brød og grill fra Hannes side, så hvis aktuelt næste år, 
ønsker AIF selv at stå for hele pølsesalget inkl. indkøb, grill mm. 
 
Julekalendere/juletræsfest 

Julekalendere er solgt, dog ca. 65 retur som sælges til juletræsfesten på lørdag den 3/12. 
Lidt kludder i tekst på bagsiden, - bedre korrektur næste år. 
Juletræsfest på lørdag, - alt er klar og bemanding er fundet. 
 
Fyrværkerisalg 

Jonas er tovholder. Klublokalet er booket, hvor salget vil foregå fra i år, dog fortsat container på 
trekanten. Husk lys i container. Færre opstarts/indkøbsudgifter i år, derfor forventes større overskud 
på salget i år. Jonas forestår indkøb og vagtplan. 
 
Sponsoraften 

Da der var for få tilmeldte til den 18/11-2016 er sponsoraften flyttet til fredag den 10/2-2017. 
Jonas sørger for ny indbydelse sendes ud i det nye år. 
 
Opstart af motion for 60+ 

Pia fortalte kort om: Ingerlise Sterup præsenterede hendes ideer om motion for 60+ med opstart 
torsdag den 12/1-2017 kl. 9.00. Planen er, at der skal tilbydes badminton, svømning (foregår via 
Anna Strandbygaard nu, men hun ønsker på sigt at overdrage det til AIF) og gymnastik, og på sigt 
måske også andre sportsaktiviteter. Det skal foregå hver torsdag formiddag, og hver gang sluttes af 
med frokost (3.halvlag), så det sociale også imødekommes. Ingerlise har selv fundet instruktører, 
og dette er på frivillig basis, så kun udgifter til halleje. Sæson jan-marts til opstartspris på 150,- kr. 
og ellers skal sæson kører jan-marts og sept-nov hver år. Der søges Start-og udviklingspuljen ved 
Viborg Kommune ang. penge til opstarten. Ingerlise/Poul Erik laver ansøgning. Der skal laves 
annoncering i Ugeavisen, på website og FB. Evt. pensionistnyt? 
 
Klubdragt 

Pia fortalte, at der bliver lavet nye ensartet retningslinjer for ”tildeling” af klubdragter til instruktører 
i foreningen. Alle instruktører skal have en dragt med synlig AIF logo til brug ved træning og kampe. 
FU arbejder samtidig videre med ny nemmere løsning for bestilling via AIF website, for at lette 
Jonas, som pt. står for alle bestillinger. 
Der arbejdes samtidig hen imod en mere smart og moderigtig klubdragt. 
FU arbejder videre med punkterne, og håber at kan præsentere noget endeligt i løbet af foråret. 
 
Generalforsamling 2017 
Pia foreslår GF 2017 til fredag den 24. marts 2017 i Kulturhuset. Pia booker lokale. 
Underholdning/foredrag? Thomas spille? Forslag ønskes… 
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Godkendelse af budget 2017 

Budgettet for 2017 blev enstemmigt godkendt. Forventet overskud på ca. 4.500,- kr. 
Kort gennemgang af status på regnskab 2016, som ser ud til at komme ud med et flot overskud. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 23/1-2017 kl. 19.00 i Klublokalet. 

 
 


