Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 4-12-2014
Tilstedeværende:
Formand - Pia Arendt
Forretningsfører - Jette Schmidt
Næstformand - Klaus Pontoppidan
Forretningsudvalg - Mette K. Skjold
Forretnings- og sponsorudvalg - Fravær
Håndboldudvalg - Alis Damgaard
Badmintonudvalg – Kim Skovborg
Fodboldudvalg – Anders Bertel
Motionsudvalg - Claus Thuesen
Svømmeudvalg – Klaus Pontoppidan
Gymnastikudvalg – Merethe
Festudvalg – Pia Vetche
Fraværende:
Jonas Steiniche Jensen
Punkt 1.
Godkendelse af referat. Godkendt
Punkt 2. Nyt fra Forretningsudvalget.
Mette har nu langt om længe modtaget de fleste kontingentsatser fra udvalgene.
Forhøjelser af kontingent for 2015 godkender FU efter oplæg fra udvalgene.
Evt. ønsker til forhøjelse bedes sendt til Mette SENEST den 5/1-2015, så FU kan
godkende dem til FU møde den 12/1-2015.
Kursusgodtgørelser bedes sendt til Jette SENEST den 12/12-2015, så hun kan få
søgt om godtgørelse hos kommunen, inden årets udgang.
Punkt 3. Godkendelse af budget 2015
Oplæg til budget 2015 blev gennemgået. Forventet resultat for 2015, er et lille
overskud på ca. 3.000,- kr. Budget 2015 blev godkendt af bestyrelsen.
Punkt. 4. Regnskab
Regnskabet for 2014 ser flot ud, og der forventes et overskud på ca. 80.000100.000 kr. ved årets udgang.
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Punkt 5. Foreningsudvikling
Bestyrelsen blev enig om, at arbejde videre med ideen om en foreningshåndbog,
som kort skal beskrive hvad det indebærer, at blive frivillig i AIF, enten som
udvalgsmedlem, instruktør eller som hjælper til et af årets arrangementer i AIF.
Pia A. og Pia V. udarbejder en skabelon, som udvalgene skal bruge, når de skal i
gange med at beskrive disse funktioner i netop deres udvalg. Skabelonen skal
bruges, for at udvalgene får lavet en ensartet beskrivelse til håndbogen. Hvert
udvalg får en side i håndbogen. Alle udvalgene skal også melde årets
arrangementer ind, så der laves et ”årshjul” over alle arrangementer i AIF, dette
skal også med i foreningshåndbogen.
Jonas har foreslået at man kan husstandsomdele foreningsbogen, når den er
færdiglavet. Man kan også bruge pressemeddelelser. Bogen skal være færdig
ultimo 2015. Jonas kender en grafiker, som kan sætte håndbogen professionelt op.
Udover håndbogen skal AIF facebookgruppen også ”opdateres”, så den bliver mere
foreningsagtig og ikke kun fodbold orienteret. Hvert udvalg skal finde en person,
som kan få redigeringsrettigheder til gruppen. Når de er fundet, skal der afholdes
et lille møde, hvor retningslinjerne for gruppen aftales.
Hvem er ansvarlig for gruppen nu, - måske Jeppe Olesen?
Derudover overvejes også, om AIF website skal have en opdatering, så den bliver
mere spændende og tidssvarende, og give folk mere lyst til at ”surfe” rundt på
siden. FU tager dette op til overvejelse, - det vil koste lidt penge, - FU vil tage snak
med Brian webmaster, om han kan hjælpe, - og indhente et tilbud fra ham.
Bestyrelsen snakkede også om at lave en ”Fælles Foreningsdag” for de frivillige i
foreningen. Dette kunne evt. være en aktiv dag i og omkring hallen, og kunne evt.
afsluttes ved den nye grillhytte. Denne dag vil kunne:
•
•
•
•

Lave synliggørelse (derved tiltrække flere frivillige)
Skabe fælleskab
Pleje af frivillige
Styrkelse af AIF

Punkt 6. Nyt fra udvalgene – kort runde
Fodbold.
Anders gav en kort briefing ang. kunstgræsbanen. PT. mangler der ca. 200.000,kr. for at nå målet. Der søges forskellige fonde ang. restbeløb. Fodbold er
fortrøstningsfuld, og forventer at projektet lykkes.

www.frederiks-aif.dk

I gang med den store planlægning af AlhedeCup, som finder sted 3. weekend i
januar 2015.
Håndbold.
Alis ønsker kopi af halleje fra Jette.
Badminton.
Ikke noget presserende nyt.
Gymnastik.
Ikke noget presserende nyt.
Svømning.
Svømning har svømmehallen til rådighed hver fredag fra kl. 18-19, men pt. ingen
hold der. Svømning tilbyder derfor, at alle frivillige i AIF kan benytte svømmehallen
gratis den time hver fredag. Alle udvalgsformænd spreder den gode nyhed til alle
deres frivillige.
Motion.
Ikke noget presserende nyt.
Festudvalget.
Festen bliver flyttet til den 28. – 30. august 2015. Da teltet er lejet ud i den første
aftalte weekend.
Aftenfesten er rykket til lørdag aften.
Pia V. rykkede for input til forskellige indslag, som de forskellige udvalg kan stå for.
Alle udvalg har modtaget en mail, hvor hun beder alle om at indsende idéer.
Pia V. har kun modtaget mail fra 1-2 udvalg, - hun rykker derfor alle
udvalg for, at tænke gode ideer til aktiviteter til sporstfesten, og indsende
dem til hende hurtigst muligt, så Festudvalget kan få planlagt et program
for weekenden.
Tour de Alheden fortsætter ved Kristi Himmelfartsferien, det samme gør
Alhedeløbet, efter aftale med Karup OK.
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Ellers en rigtig god stemning og godt samarbejde i Festudvalget.
Eventuelt.
Claus fra Motion er blevet kontaktet af en pige, som har tabt 78 kg., og som ønsker
at starte en form for ”Sund livsstil/motion” op i AIF, et forløb på ca. 10-12 uger.
Hun tænker, at ”kraftige” piger på den måde kan komme i gang med motion, da
det er tiltænkt som et ”lukket” hold, som kan prøve forskellige former for motion i
AIF. F.eks. håndbold, spinning, gåhold, aquaspinning, fitness mm.
Alle udvalgsformænd syntes, at ideen var god, og bakkede op om dette nye tiltag.
Et tiltag, som ikke nødvendigvis behøver koste ret mange penge for AIF, da vi jo
har alle faciliteterne/ressourcerne i foreningen allerede.
Claus fra motion og Pia V. vil arbejde videre med, at få det hold stablet på benene,
evt. med opstart i februar 2015.

1. FU møde i 2015, er mandag den 12. januar 2015
1. Bestyrelsesmøde i 2015 er torsdag den 15. januar 2015
Generalforsamling er fredag den 27. februar 2015
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