Referat af AIF bestyrelsesmøde 06.10.16
Deltagere: Thomas Laier, Poul Duch, Mette Klokkeris, Alis Damgaard, Jette Schmidt, Pia Viller
Arendt, Anders Detlefsen, Stefanie Petersen og Poul Erik Clausen
Afbud fra: Anders Bertel, Jonas S. Jensen, Claus Thuesen og Alex Thomsen
FU
Evaluering seminar weekend. Positive tilbagemeldinger på en god og konstruktiv weekend. FU
har møde onsdag den 12/10-2016 hvor processen for færdiggørelse af værdier og vision
planlægges.
Pølsesalg i forbindelse med Mac Y fest har givet et fint overskud på 5.000,- kr. som tilfalder
Børne- og ungdomsfonden i AIF, hvor saldo pt. er på kr. 33.000,- så alle udvalg opfordres til at
søge fonden ved sociale arrangementer.
AIF er blevet spurgt om pølsesalg i forbindelse med Mac Y festival den 4-5 november 2016.
Fredag den 4/11 fra ca. kl. 14-19 og lørdag den 5/11 fra ca. kl. 12.30-17.00.
Alle udvalg bedes finde 2 frivillige til opgaven, disse skal meldes retur til Poul Erik og Pia som
laver ”vagtplan”. Jeppe Olesen og Knud Ekholm er tovholder på opstart af grill, fadølsanlæg
mm.
Julekalendersalg i år med et oplag på 800 stk. – vi bibeholder oplaget, da vi ellers falder for
momsgrænsen, i stedet findes sponsorgaver i stedet for pengegaver, og derved opnås et større
overskud til foreningen. Poul Erik er tovholder på opgaven.
Juletræsfest den 1. lørdag i december. Alis Damgaard og Pia Vetche har sagt ja til, at stå for
opgaven som sidste år. De indkalder snarest muligt Frost96, Handelsstandsforeningen og
Eventudvalget til et koordineringsmøde.
Fyrværkerisalg foregår i år i klublokalet med afhentning af krudt i container på sportspladsen.
Jonas er tovholder og står for indkøb og vagtplan.
Sponsoraften fredag den 11/11-2016 på Mac Y. Alle udvalgsformænd opfordres til at deltage.
Jonas er tovholder og står for tilmeldinger.
Skolesamarbejde kører på skinner. Flot arrangeret af håndbold og gymnastik den dag i hallen
den 9/9-2016, positiv tilbagemelding fra skolen.
Fredag den 14/10 står Tawi for skolens motionsdag.
Nov. Eller Jan. – Bordtennis, Volley og svømning for udskolingen, i alt ca. 116 unge.
Skolevolley 2.-3. årgang den 2/12-2016 – arrangeres af SKF
Fodbold + motionsdag den 31/3-2016 for hele skolen.
Triathlon 9/6-2016 for udskolingen.
Næste møde i planlægningsgruppen er fredag den 28/10-2016.
Pia og Poul Erik har været til stormøde i Viborg Kommune, hvor de fortalte om det gode
samarbejde vi har startet op her i Frederiks.
Næste step kunne være ansættelse af en aktivitetsmedarbejder. Målet ville være at få alle børn
til at være aktive omkring sport i Frederiks og omegn, til gavn for både børn, unge og
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lokalsamfundet. Det skulle være i et samarbejde med andre foreninger i byen, f.eks. SKF, FDF
mfl.
Regnskabet:
Regnskabet gennemgået, og det ser ud til, at vi kommer ud med et flot overskud for 2016. Stor
ros til alle udvalgene.
Der skal laves budgetter for 2017, de skal være færdige til den 14/11-2016.
Dem der selv vil lave budget, tager udgangspunkt i tallene fra i år, ellers skal udvalgene booke
tid til Jette, som vil hjælpe med at lave budgettet.
Budgetter skal godkendes til bestyrelsesmødet torsdag den 1/12-2016.
Vigtigt at sende alle instruktører på relevante kurser.
Jette opfordrer til, at vi hjælpe ressourcesvage familier (både børn og voksne) og flygtninge i
gang med idræt i AIF. Der kan søges om midler til hjælp til kontingent og udstyr.
Jette kan kontaktes ved flere oplysninger.
Eventudvalget
God sportsdag med godt vejr. Fint overskud på ca. 5.000,- kr.
Manglede dog lidt opbakning fra lokalsamfundet og hjælp fra frivillige fredagen før.
Evt. arrangement i 2017 bliver forår, da der var for mange andre lokale arrangementer den
sidste lørdag i august.
Motion:
Intet nyt – var ikke repræsenteret
Fodbold:
Godt samarbejde med KKIK – vigtigt.
Serie 1 damer ligger i toppen, god energi og gejst på holdet.
Herretræner fyret, Anders Vinther og Henrik Kastbjerg tager over resten af sæsonen.
Ny træner fra foråret Søren Offersen.
Ingen økonomisk ekstra udgift ved dette trænerskifte for AIF.
Godt med spillere igen. U19 hold som træner uden at spille kamp. Både fra Frederiks og Karup.
Badminton:
Kunne godt bruge lidt flere medlemmer.
Nyt Miniton fra 3-7 år starter op fredag den 7/10-2016 kl. 15.15-16.00
Svømning:
Laver nye holdbeskrivelser, så børn nemmere kan placeres på de korrekte hold.
Ved at være fyldt godt op med trænere igen.
Håndbold:
Mistet dametræner, Hanne Klemmensen er trådt til i stedet for.
Går godt med de nye trænere og hold. 3 nye børnehold med ca. 30-40 børn.
Håndboldudvalget består nu af: Alis Damgaard, Mette Klemmensen, Helle Thørgersen og
Dennis Skjold. Alis vil indkalde til 1. udvalgsmøde snart.
Sponsor:
Intet nyt – var ikke repræsenteret.
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Gymnastik:
Stort hold på 26 børn og et mindre hold på 23 børn og børnehavehold på 15 børn.
En del nye hjælpetrænere og forældre som hjælper til, da der er rigeligt for Stefanie og Dorthe
at se til på holdene. På sigt kunne nogle af disse måske også drages ind i udvalgsarbejdet.
De vil gerne have en instruktør ud, som kan vise alle hjælpere hvilke øvelser og hvordan man
modtager på de redskaber som man har i foreningen. Dette kunne evt. gøres i samarbejde med
andre foreninger.
Evt:
HUSK alle frivillige og familier må benytte svømmehallen gratis hver fredag fra kl. 18-19.
AIF website kører langsomt og tager lang tid at loade ind. Pia kontakter web Brian.
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