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Referat fra bestyrelsesmøde i Alhedens Idrætsforening 
 
     Frederiks den 7. juni 2018 
 
 
Tilstede: 
Pia Arendt, FU 
Poul Erik Clausen, FU 
Jonas Steiniche Jensen, FU 
Christian Braüner, FU 
Jette Schmidt, forretningsfører  
Tine Nygaard, Gymnastik 
Thomas Laier, Badminton 
Helle Thøgersen, Håndbold 
Gitte Madsen, Motion 
Anders Bertel, Fodbold 
 
Afbud fra: 
Anders Detlefsen, Svømning 
 
  
Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt uden kommentarer 
 
Nyt fra forretningsudvalget 

E-Sport i AIF - hvordan griber vi det an?  

Pia, Jonas og Christian har deltaget i informationsmøde i Viborg den 31/5 

Vi har plan om at opstarte E-sport til efteråret. Vi har haft møde med en instruktør og vil søge via 
Facebook om flere instruktører, som vi selvfølgelig ønsker alle skal på kursus for at vide hvordan vi 
griber det hele an. 

E- sport i AIF vil få bae i vores nye klublokale. E-sport i AIF vil have fokus på sundhed ved at det på 
klubaftner kun drikkes vand og spises frugt, samtidig skal børnene præsenteres for alle de andre 
aktiviteter som foreningen kan tilbyde. 

Vi drøftede lige kort organisationen omkring e-sport, men var enige om, at det fra starten referer til FU.  

Aldersgruppen bliver fra start fra 10-16 år. Tiderne vil forsøges, at komme til at lægge  

Vi går efter at finde finansiering til 10 maskiner (ca. 80.000 kr.) 
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Møde for foreningerne i Frederiks 

Pia og Poul Erik har været til møde med alle øvrige foreninger i Frederiks, hvor dagsordenen var: 
Hvordan sikrer vi samarbejdet mellem foreningerne og skal vi gøre mere fælles sammen? 

Der blev talt om fælles kalender, og så var der tale om at få sat en byfest på benene. Der var enighed om, 
at vi skal have det op at stå igen. Der blev nedsat et udvalg med en repræsentant fra hver af foreningerne.  

Frivilligaften/Sponsoraften 

Til efteråret bliver der en frivillig-aften for alle vores frivillige og sponsorer på Kongenshus Hotel den 12. 
oktober 2018. 

Jonas er i gang med at indhente tilbud fra forskellige foredragsholdere til aften. 

AIF klubhus 

Vi har jo, som alle ved, købt børnehaven og er så småt i gang med planen for, hvordan huset skal bruges 
til fælles gavn for os alle. Følgende er i proces: 

- Kloakseparering er sat i proces. 
- Malerarbejde er i fuld gang. 
- Kælderklargøring (Jette er tovholder) 
- Hallen tilbydes arealet foran klubhuset mod syd og øst, mod at de asfalterer arealet 
- Vi er på udkig efter en ”vicevært” for at sikre, at vi har én, der hele tiden er på forkant i forhold til 

vedligehold. 
- Kan daglige drift/rengøring evt. varetages af hallen, samt kan mødelokaler bookes via hallens 

booking system – det arbejdes der videre på? 

Status skolesamarbejdet ‐ hvad skal der ske efter sommerferien? 

Foreningerne bag projektet har indstillet til forlængelse og byder hver ind med økonomi i projektet. 
Frederiks Skole har tilkendegivet at lægge 50.000 kr. i puljen, så vi er godt på vej. Ellers ikke en 
masse nyt fra denne front – vi afventer et kommende møde med Viborg Kommune.  

 
Regnskabsopfølgning: 
Ikke nyt 
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Nyt fra udvalgene (bordet rundt): 
 
Fodbold:  
Vi nærmer os afslutning for fodboldsæsonen. På herre- og damesenior har vi haft en rigtig god sæson med 
mange spillere og oprykning til serie 2 damer og til serie 5 herrer. 
I ungdom er det gået godt – vi er lidt udfordret i samarbejdet med KKIK. Rene er sat på for at hjælpe med 
at finde en god løsning på det. 
Samarbejdet med Kjellerup på damesiden har været lidt udfordret i foråret, men vi er klar på en god plan 
fra august. 
 
Håndbold.  
Vi er kommet med i det nye samarbejde i Viborg Kommune. Der er ansat en medarbejder, som inspirator 
til klubberne rundt i kommunen. Der er 10 klubber med i samarbejdet. Vi glæder os til det og er spændt 
på, hvad det kan give os videre.  
Der er fundet en løsning vedr. træningstiderne for i år. Vi håber, at det var det for denne gang.  
Vi starter håndboldfitness til september for voksne. Helle er i gang med kursus, så hun har styr på den del.  
Vi har forsøgt med udendørs håndbold i dette forår. 10 piger har været med på det i løbet af foråret.  
Samarbejdet med KKIK fortsætter med holdsamarbejde på to hold. Samarbejdet fungerer fint. 
 
Badminton.  
Vi er gået på sommerferie og alle trænere har tilkendegivet at fortsætte efter ferien. 
 
Gymnastik.  
Er gået på sommerferie. 
Vi har haft afslutning med over 200. 
Har været på tur til Baboon City i søndags med 60 deltagere. En rigtig hyggelig dag at slutte af med her 
inden ferien. 
Vi er ved at have styr på trænere til næste sæson.  
Vi står for en lille opvisning til Sankt Hans.  
 
Svømning.  
Ikke tilstede – er gået på sommerferie 😊 
 
Motion.  
Motion har et ønske om, at vi til forårsmessen får sat en tovholder på, der tager hånd omkring den del.  
Der er godt gang i de forskellige afdelinger.  
Vi har forsøgt med MTB for unge med blandet succes. 
Der har været nogle fælles arrangementer for de forskellige afdelinger – helt sikkert noget af det, vi 
kommer til at gøre mere af.  
Tour de Alheden gik rigtig godt med rekord mange tilmeldte (400 tilmeldte). 
Vi havde desværre to styrt på turen, som desværre tog en del medieplads. Vi fik dog presset den gode 
historie igennem, så det også blev en del af omtalen fra dagen. 
Vi har triatlonstafet på lørdag. 
Vi er med omkring DGI hærvejsløbet den 23. juni. 
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Sponsor.  
De sidste sponsoraftaler er ved at være i hus – det ser fornuftigt ud 
 
 
Eventuelt:  
Næste bestyrelsesmøde er den 23. august. 
 
 
Referent/ Poul Erik Clausen 


