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Referat af AIF bestyrelsesmøde 8. februar 2018 
 
Deltager: Pia (FU), Helle (Håndbold), Tine (Gymnastik), Anders (Fodbold), Marianne (Motion), Jette 
(forretningsfører), Klaus (svømning), Jonas (FU/Sponsor) 
Afbud fra Badminton 
 
1) Referatet godkendt fra sidste møde. 
 
2) Og 3) Nyt fra forretningsudvalget: 
 
Pia informerer om:  
 

- Aflysning af AIF Hjælper aften og begrundelse herfor 
- Event udvalget i ”dvale” – ”planlægningsgruppe 
- GF d. 16. marts – indbydelse er på trapperne! Pia gennemgik aftenens program. Håber på stor      
opbakning!  
- Skole samarbejde – møde på Frederiks skole d. 2. marts. Poul Erik og Pia Arenddt deltager. AIF 
ser meget positiv på projektet. Hvad skal der ske efter sommerferien? Økonomi skal drøftes. 
- Børneattester: vejledning kommer på hjemmesiden! Får sin egen ”pin” på hjemmesiden så det 
bliver meget nemt at udfylde. Udvalgsformanden indsamler for hvert udvalg.   
- Forårsmesse d. 7. april. AIF har en ”Stand” fra kl. 11-16. Hvert udvalg finder 1 person i 2 timer 
til at repræsentere AIF. Dette skal FU have besked om på seneste bestyrelsemøde 
- Fodbold fortalte kort om ny overdækning på Frederiks Stadion.  
- Pia roser udvalgsformændene for indstillinger og årsberetning kom i god tid i år  

 
3) Foreningsudvikling. Punktet blev drøftet under punkt 2 
 
4) Økonomi:  
- Jette gennemgik flot regnskab for 2017. 
- Medlemstilskuddet er steget pga. Medlemsfremgang. Stor ros til Håndbold og gymnastik for den 
flotte fremgang. Jette opfordrede udvalgene til at søge støtte i ”Ungdomsfonden”.  
 
5) Nyt fra udvalgene: 
 
Fodbold.  
Alhede cup med 139 hold – meget fornuftigt regnskab med ca. Kr. 20.000,- i overskud. Dato for 
forårsklargøring er sat til d. 24 / 2 kl. 9.30. Fodbold skal afhold JM for U14 drenge og pige – her skal 
bruges mange hjælpere mht. Madlavning, skole og andre opgaver. Vi melder om massiv spiller 
tilgang på Senior siden – tilknytning af Frank Kristensen til sparring og løfte niveauet hos spillere og 
ungdomstrænere. 
Målmands camp for ungdomsmålmand. Fredag d. 6 april er det fodbold i skole samarbejdet – her 
tænkes nye tanker. Poul Erik fortalte om samarbejde med Kjellerup IF for U18 og senior damer – 
første træning var der 27 personer – 49 deltagere står på listen – en god start. Der er lavet en 
styregruppe for at følge projektet i mål. Da der er tale om et klubsamarbejde kræves der opbakning 
til dette på vores generalforsamling.  
 
Håndbold. 
Haft besøg af DHF Håndbold karavanen fra 1 og 2 klasse. Dette har givet nye medlemmer – et 
spændende besøg og noget der skal arbejdes på næste år på samme tid – mange frivillige deltog. 
Møde med KkiK ang. Et u12 hold der har være prøveklud for et samarbejde – næste hold er u10 i 
samarbejdet. Der undersøges for yderligere samarbejde med KKIK. Tanker om den nye sæson er sat 
i gang.  
 
Badminton 
Afbud. 
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Gymnastik 
Skolesamarbejde med 9 klasse – har fået tilbudt en tid i hallen torsdag aften efter projektet. Måske 
en smule mangel på trænere efter sommerferien. Der bliver arbejdet på et socialt arrangement i det 
nye udvalg. 24. feb er der gymnastik dag fra 10-15 – mad i cafeteriaet og træning til gymnastik 
opvisning (torsdag d. 19. april.) Efter sommerferien starter Dansehold for + 18. Trine Bagge har 
tilbudt sig som instruktør.  
 
Svømning 
Klaus fortæller om tab af 70 medlemmer – der er blevet nedlagt et par hold – men det arbejdes der 
hårdt på. Svømmeweekend d. 10 og 11 marts. Der blev snakket om rengøring i svømmehallen og 
Alhedehallen generalt – der vil blive fulgt op på dette og evt. Forfattes en fælles mail til 
halinspektøren og hallens bestyrelse. Mangel på tryk i bruseren er også et problem i svømmehallens 
omklædning. Fotodokumentation haves fra bl. a. Håndbold – dommere fra Håndbold har 
indberetningspligt og har nævnt dette 2 gange – i værste tilfælde kan det bliver forbudt at spille 
håndbold i hallen. 
Nogle hold fra svømning har forespurgt om persienner for de nye vinduer. Enkelte har taget billeder 
igennem ruderne – her har livredderen reageret. 
Nyt system for aqua school forefindes på pc.  
Der arbejdes stadig på at få forældre ud af svømmehallen – det går meget positivt! 
Nyt tøj fra Sportigan har været op ad bakke – levering samt pris. – Et tøj udvalg kunne være en 
løsning. 
Der arbejdes på alternative stævner i stedet for lang-bane stævner. Anders Dethlefsen arbejder på 
dette.  
 
Motion 
Der eksperimenters med kombi kontingent mellem MTB, Spinning og løb - dette er en stor succes. 
Der kommer mange til spinning. Sidste weekend i marts er der fælles trænings formiddag med 
spinning, MtB og løb. Marianne har en forespørgsel ang. Faciliteter for spinning i fremtiden – dette 
blev diskuteret. Omklædning for spinning og løb blev diskuteret. Tour de Alheden og DGI 
hærvejsløbet er i planlægningsfasen.  
 
Sponsor 
15 nye aftaler skal genforhandles. Alis har fået mange nye sponsorer på Håndbold tøj. En 
sponsoraften i efteråret kunne være en mulighed. 
 
Eventuelt 
”Lokaldysten” dette projekt blev vendt. Dette løber afsted fra April til Juni.  
Junior idrætsleder - blev nævnt af Anders Bertel. Frederiks skole er med på ideen. 
 
 
Referent/ Jonas S. Jensen 


