Referat af AIF bestyrelsesmøde 7. december 2017
Tilstede: Pia Arendt (Formand), Jonas Steiniche Jensen (FU og Sponsoransvarlig), Poul Erik Clausen
(FU), Stefanie Petersen (Gymnastik), Helle Thøgersen (Håndbold), Anders Detlefsen (Svømning),
Poul Duch (Event), Gitte Madsen (Motion), Anders Bertel (Fodbold), Thomas Laier (Badminton),
Jette Schmidt (forretningsfører) og Christian Bräuner (FU).
Afbud fra: Ingen.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra best. møde 12/10 2017 godkendt uden bemærkninger.

2 Nyt fra forretningsudvalget.
”Frivillig aften” den 26/1 2018 – husk at invitere relevante personer. Deadline for tilmelding 18/1
2018.
Forårsmessen bliver gentaget i 2018 den 7. april – AIF har en stand med, hvor der skal være
repræsentanter fra AIF tilstede – gerne nogle fra bestyrelsen.
Første best. møde i 2018 er den 8. februar kl. 19.
Vigtigt: Beretninger fra de enkelte udvalg samt indstillinger til årets AIF’er skal være modtaget af
formanden inden dette møde.
”Sponsorgave-liste” blev drøftet igen. Jonas sender noget ud i det nye år.
Generalforsamling fastlagt til 16. marts 2018. Nye ideer, tanker mv. er velkomne…

3 Foreningsudvikling.
Det blev drøftet hvordan vi kan få flere ”frivillige” aktiveret i AIF. Der arbejdes videre med at få en
aftale på plads med DGI, som afholder nogle kurser/temaaftener med fokus på dette.

4 Regnskab.
Regnskabstal blev ikke gennemgået. Men Jette kunne fortælle at økonomien ser fin ud. Der var
ingen yderligere bemærkninger hertil.
Budget 2018:
Der budgetteres med et mindre positivt resultat på DKK +3.500.
Budgettet anses for værende forsigtigt/konservativt opgjort.
Budgettet for 2018 blev godkendt af bestyrelsen og kan medtages til godkendelse på GF i 2018.

5 Nyt fra udvalgene.
Svømning:
Går godt – mange medlemmer.
”Fitdeal” (hvor man betaler pr. gang) er forsøgt med succes vedr. ”Aqua fitness” og ”Fun & Run”.
Lang-bane træner holder pt. pause – løst ved andre har trådt til.
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Motion:
Er i den ”stille” periode på året. Fungerer fint.
Afholdt julefrokost med flot fremmøde på 32 medlemmer.
Håndbold:
Dennis Skjold er trådt ud.
Udvalget består nu af: Alice, Mette C., Trine, Stefanie E. og Helle.
Håndbold fitness har været forsøgt i efteråret – gået fint. Det overvejes at prøve at bruge ”fitdeal”
på dette – altså hvor der betales pr. gang.
Der er planlagt ”håndbold-dag” med 1. og 2. klasserne fra Frederiks Skole den 22/1 2018.
Gymnastik:
Pt. ca. 100 børn. Tilfredshed.
Gymnastikopvisning i 2018 – her blev drøftet at Poul Erik skulle deltage for at fortælle om
muligheden for at blive frivillig i AIF.
Sponsor:
Genforhandling af kontrakter skal i gang nu her.
Der er fyrværkerisalg igen mellem jul og nytår.
Fodbold:
Alhede-cup i den 2. weekend i 2018. Tilmelding nu her.
Frank Kristensen (tidl. Superliga spiller) er blevet tilknyttet som ”konsulent” i foråret 2018. Der har
allerede været meget positiv omtale heraf.
Der afholdes et stort fodboldstævne igen den 3. og 4. marts 2018.
Badminton:
Ikke meget nyt.
Poul Erik har afholdt møde med forældre mv. – der mødte ikke så mange op – men der var generelt
tilfredshed med træning mv.
Michael holder som formand – ny formand findes af udvalget inden GF i 2018.
Træning ungdom: Går godt – pt. 15-20 personer.
Event udvalget:
Intet at berette.

6 Eventuelt.
Der blev drøftet mulighed for at få lavet en vandrepokal/plade til årets AIF’er. Poul Erik vil følge op
herpå.

Næste FU møde er torsdag den 4. januar 2018 kl. 19.00 samt mandag den 5. februar 2018 kl.
19.00.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00.
/referent Christian Bräuner
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