MØDEREFERAT
07.12.2015
Klaus Pontoppidan, Pia Viller Arendt, Mette Klokkeris
Skjold, Alis Damgaard, Dorthe Johansen, Pia Vetche,
Jette Schmidt, Poul Erik Clausen, Michael Pagh, Claus
Thuesen, Jonas S. Jensen & Alex Thomsen
Fraværende: Badminton – Michael Pagh og Thomas Laier

Bestyrelses møde 07.12.2015

Godkendelse af
referat fra sidste møde

Nyt fra FU

Referat godkendt

Conventus brugere, skal der slettes nogle gamle brugere
skal man sende info til Jette, og Jette vil sørge for at de
bliver slettet. Alle formændene skal sende til Jette hvis
der er nogle medlemmer der skal slettes under de
enkelte udvalg.
Håndbold har ingen der skal slettes da det kun er Alis
Damgaard der har adgang.
Næste bestyrelsesmøde vil være torsdag d. 14.01.2016

www.frederiks-aif.dk

Regnskabsopfølgning
12.000 kr. i overskud for julekalender salg ☺ ☺ og
Juletræsfesten har givet et overskud på 3000 kr. 200
gæster til juletræsarrangementet, Frost gjorde et super
godt arbejde og det må betegnes som en succes.
Telt og toiletvognen er kommet på budgettet og vil
fremadrettet stå som en post i budgettet. Teltforeningen
nedlægges og det kommer over i AIF, Teltet vil blive
opbevaret ved Poul Erik Clausen. Der er oprettet en
gruppe der skal håndtere teltudlejningen og det kan
findes på AIF’s hjemmeside.
PRINT: der lukkes for print i hallen og skal der printes
kan man få printet ved Jette (få print), ellers vil Jette
arrangere at det blive printet andetsteds, hvis det er
større mængder af print.
Sammenlagt står vi nu med -70.000 kroner i resultat.
Der skal spares resten af 2015. dog kommer der en
indtægt for fyrværkeri salg, og det forventes at blive ca.
30.000 kr. Vi forventer at komme ud af 2015 med et nul.
Budgettet for de forskelige udvalg ender med et samlet
underskud på 34.400 kr., og det kan vi ikke godkende.
Derfor skal der skæres hårdt under udvalgene for at få
budgettet til at hænge sammen. Håndbold har et
forholdsvis stort underskud, størstedelen er dommer
lønninger og tilmeldinger til turneringer. Skole/AIF
samarbejdet kunne være en mulighed for at få flere
aktive spillere under AIF Håndbold. Der skal evt. laves et
ekstraordinært møde med håndboldsafdelingen for at
forklare situationen, de skal inddrages for at få spredt
budskabet om håndbold til de unge mennesker. Evt. at
involvere DGI/JHF i arbejdet med at få flere spillere til
håndbold. Budgettet blev tilpasset og godkendt.

www.frederiks-aif.dk

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nyt fra udvalgene
Fodbold
Håndbold
Badminton
Gymnastik
Svømning
Motion
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Fest

h.

Sponsor

Intet
Intet
Intet
Får ny airtrack den 08.12.2015. Evt. kan den gamle
sælges.
Intet
Intet

Festudvalget overgår til et ”Event udvalg” og vil i 2016
være med i flere af de arrangementer der bliver
arrangeret i AIF. Planen er, at Eventudvalget skal være
med til flere, men mindre arrangementer i løbet af året.
Bestyrelsen besluttede, at Sportsfesten ændres til et
dagsarrangement, med en fest i hallen til slut. Der kunne
evt. være et telt i sammenhæng med kulturhuset, så
man fik lidt fornemmelsen af teltfest, såfremt der laves
aktiviteter i løbet af dagen også. Frost kunne inddrages.
Der kunne f.eks. laves en kavalkade af de forskellige
frost indslag gennem årene. Svømning vil kun deltage
hvis vi kan dokumentere, at det vil give et overskud. Så
det vil være med livrem og seler, fremfor en stor fest for
byen. ALLE i bestyrelsen er helt enige om, at festen ikke
må være en udgift for foreningen. Men derimod, at
festen skal give et overskud til foreningen, så vi kan
støtte de aktive unge sportsudøvere i foreningen. Der
skal fremadrettet være mange flere små arrangementer
som kan få flere børn og unge tilbage i AIF.

Intet

Referent: Alex Thomsen
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