Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 8/5-2014
Tilstedeværende:
Formand - Pia Arendt
Forretningsfører - Jette Schmidt
Næstformand - Klaus Pontoppidan
Forretningsudvalg - Mette K. Skjold
Forretnings- og sponsorudvalg - Jonas S. Jensen
Håndboldudvalg - Alis Damgaard
Badmintonudvalg – Kim Skovborg
Fodboldudvalg – Anders Bertel
Motionsudvalg - Claus Thuesen
Svømme- og festudvalg - Poul Duch
Festudvalg – Anders Christensen
Gymnastikudvalg - Merethe
Fraværende:
Ingen.

1. Forretningsudvalget
Der har i FU været afholdt møde med Brian (webmaster) ang. fremtidigt
samarbejde, og der er udarbejdet en samarbejdsaftale, så det skulle være på plads.
Så er der blevet kigget på AIF udvalgs -og trænerhonorar. Det ser umildbart
fornuftigt ud, der er ikke de store udsving udvalgene imellem. Vi har dog i FU
besluttet at tage et ekstra kig på det, så vi kan få det yderligere tilpasset, og få
udarbejdet nogle fleksible retningslinjer, som udvalgene kan rette sig efter.
Pia er blevet kontaktet af Jobcenter Viborg ang. "ressourceperson" for udsatte unge
i Viborg kommune. Pia mailer opslaget ud, så kan man tage et kig på det og se om
det er noget man evt. skulle have lyst til, eller om nogle i udvalgene har lyst.
Der er blevet hentet lidt forskellige tilbud omkring vores seminar i august. Dette
bliver besluttet i denne uge. Spændende.
2. Regnskabsopfølgning.
Så har Jette måtte betale en regning i SPAR uden at vide hvad der er købt og hvem
der har købt. Så derfor er kontoen blevet lukket. Og det er fremover kun Jette som
kan åbne den.
Jette vil gerne have en udførlig liste over udgifter og indtægter samt evt. bonner og
kvitteringer, ved fremtidige arrangementer, det gør hendes arbejde meget
nemmere.
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Inden der oprettes tilmeldinger til arrangementer f.eks. cykelløb osv. på Conventus,
skal Jette have en mail omkring dette, da pengene for disse arrangementer ikke
skal ind under kontingent.
Der er ligeledes blevet oprettet en konto i Handelsbanken i Karup, dette bevirker at
vi ikke længere skal til Viborg for at afleverer penge, f.eks. midt nat når der har
været afholdt byfest.
Jette forelagde regnskab og der er pt. et underskud på små 84.000 kr.
3. Bordet rundt.
Håndboldudvalget har haft møde med Lone fra KKIK, og de blev enige om at
fortsætte deres samarbejde.
Der er ligeledes blevet afholdt evalueringsmøde i Jysk håndboldforbund, og der er
der nået enighed omkring næste sæsons forløb.
Ellers er der styr på opstartsdatoer og træner til den nye håndboldsæson.
Svømmeudvalget er blevet kontaktet af DSU om evt. medlemsskab. Denne
mulighed vil blive drøftet på næste svømmeudvalgsmøde.
I badminton afsluttede de med DGI stævne- og motivatonskursus.
Gymnastik mangler trænere til deres spring-hold. Så sig endelig til hvis I kender
nogen som kunne være interesseret i dette.
I motion har der været afholdt et løbe arrangement for midtjyske klubber, dette var
en rigtig god dag, med ca. 80 løbere.
Så har der været opstart af nyt 12-ugers løbehold, som har resulteret i lidt nye
medlemmer.
Motionsudvalget er blevet kontaktet af Skelhøje borgerforening ang. deres årlige
Bakkeløb, om det evt. var noget de kunne været interesseret i at hjælpe med.
Man påtænker i løbeklubben at uddanne nogle flere løbe instruktører.
I fodbold har der været sendt to pigehold til Vildbjerg Cup.
Lige pt. er der meldt ca. 20 hold til DGI stævnet som afholdes sidst i maj. Man
mangler i den forbindelse nogle som kan sponsorerer: FRUGT, HAVREGRYN,
MARMELADE og PÅLÆG. Så sig endelig til hvis der er nogen som kender nogen som
kunne have mulighed for dette.
Sponsorudvalget har afholdt deres årlige sponsorfest, som denne gang foregik på
Kongenshus. Super hyggelig aften.
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Festudvalget er ved at være godt på plads til den årlige byfest som afholdes sidst i
maj.
Indkøb af varer til festen foregår kun igennem Pia Vetche fra festudvalget. Har man
en evt. indkøbsliste afleveres denne til festudvalget, så sørger de for indkøb.
Samtidig er det også Pia Vetche som er pengeansvarlig under festen.
Der er blevet sendt mails ud ang. barvagter, dette er dog ikke nået ud til alle, så
det bliver der lige fulgt op på.
I år bliver der mere struktur og en lidt anderledes opbygning af baren. Dette gøres
for at undgå for mange slanter og "rundhåndethed" :)
Så er der blevet lavet nye T-shirts i en flot lime/æble grøn farve. Det er vel forår!
Så er det lykkedes af skaffe varme i teltet til teltbal, så man kommer ikke til at
fryse.
Salget af is er droppet i år.
Steen vil hoppe ud i faldskærm, og smide fodbolde ud til DGI stævnet.
Der har også været afholdt banko-møde, og dette er der ligeledes også styr på.
Men sig endelig til hvis der er nogen som vil sponsorerer flere gevinster.
Evt.
Næste møde er mandag den 25. august 2014 kl. 19.30
Pia takkede af.
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