Referat af AIF bestyrelsesmøde 8. juni 2017
Tilstede: Pia Arendt (PA), Jonas Steiniche Jensen (JJ), Stefanie Petersen (SP), Alis Damgaard (ALD),
Anders Detlefsen (AD), Jan Knudsen (JK), Gitte Madsen (GM), Anders Bertel (AB), Jette Schmidt
(JS), Michael Pagh (MP) og Christian Bräuner (CB).
Afbud fra: Poul Erik Clausen.
Besøg af filialdirektør fra Andelskassen i Viborg, Tage Malling.
Tage Malling gennemgik kort sponsorkontrakt, som Andelskassen har indgået med AIF. Han ville
gerne være med til at sponsere mere til AIF, såfremt Andelskassen omvendt også får mere ud af
aftalen med AIF.
1 Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt uden bemærkninger jf. tidligere udsendt mail med referat af Poul Erik Clausen.
2 Nyt fra forretningsudvalget.
PA deltager i møde vedr. skolesamarbejde – Viborg idrætsråd - input er velkomne.
SKF træningstid samme tid som håndbold – henvendelse fra SKF om at ændre tid for håndbold
træning. Forholdet er løst.
Der afholdes en ”AIF aften” til efteråret for FU og bestyrelsen – fredag den 15/9 reserveres indtil
videre – mere info følger.
Skolen i fællesskab med de lokale foreninger har ansat ny aktivitetsmedarbejder – Anders Bertel
(AB). Input til aktivitets-dage for det kommende skoleår må gerne meldes ind til AB inden
sommerferien. AB glæder sig til at komme i gang, og fortalte lidt om ansættelse mv. hvor alle
foreninger var tilstede, og alle foreninger var enige om at det var AB der skulle ansættes til den nye
stilling.
Tridag den 9/6 for gruppe 3 afholdes efter planen.
Nyt website ”går i luften” omkring 1/7 2017 – info til nye frivillige kommer på ny website. Enkelte
afdelinger mangler at melde tilbage på indhold mv.
3 Foreningsudvikling.
Der pågår forhandlinger med Viborg kommune om køb af den tidligere børnehave, som ligger ved
siden af Alhedehallerne. Der er aftalt møde den 18/6 2017 med Viborg kommune. Der er foretaget
gennemgang af bygningen med tømrer Knud Ekholm – han havde ingen væsentlige bemærkninger
hertil. Der er udarbejdet estimater for de årlige omkostninger til driften ved evt. overtagelse af
bygningen. De årlige driftsomkostninger mv. er anslået af Jette til netto at udgøre TDKK 10/år.
Vi lægger op til at Viborg kommune kommer med et oplæg til pris.
PA: det er vigtigt, at det fra AIFs side bemærkes, at der ikke er tale om at konkurrere med hallen.
AIF vil fortsat benytte hallens faciliteter, herunder benytte bespisning mv. fra Cafeteriaet.
4 Regnskab.
Der blev ikke vist nogle regnskabstal, da der havde været problemer med udskrivning. PA kunne
fortælle at økonomien ser fin ud. Der var ingen yderligere bemærkninger hertil.
5 Nyt fra udvalgene.
Fodbold:
Kører proces med 3-4 hold med henblik på at skaffe nye trænere.
Positivt med de helt unge, der er startet op – U4, U5 – primært med Sanne Thomsen i spidsen.
Går godt på dame senior siden.
www.frederiks-aif.dk

Ser frem til lokalkampen mod KK07 i morgen. (kampens resultat blev 1-0 til AIF
dialog med KK07 fans mhp. god opførsel.
Landsstævne i Ålborg ultimo juni 2017 – deltager ca. 30 fra Frederiks.

) Konstruktiv

Motion:
Der mangler ”hænder” til at hjælpe ved arrangementer.
Tour de Alheden blev afholdt med stor succes.
Mangler flere folk til at dele ansvar for arrangementer ud på.
Mangler hjælpere til MTB løb den 24. juni 2017.
Sponsor cykelløb – event udvalget hjælper til i år, og event udvalget afholder det næste år.
Event udvalget:
Holdte møde i tirsdags.
Vil gerne med ind over at arrangere juletræsfesten.
Overvejer at arrangere øl-smagning og stegt flæsk festival til september 2017.
Skal med ind over sponsor cykelløbet jf. ovenstående vedr. motion.
Svømning:
Aqua camp uge 31 – pt. 16 tilmeldte.
Næsten lukket ned for sommeren.
Håndbold:
Trænermøde afholdt 24. april 2017.
Planlagt at afholde fællesspisning to gange om året med børn og forældre – da afholdt én gang med
stor succes.
Håndbold har drøftet om det er muligt, at håndbold kan få et ”hjørne” til alle dage med
skolesamarbejdet.
20/9 2017 ”totalhåndbold” med skolerne.
Helle Thøgersen er ny formand fra nu af. Alis vil stadig være med på sidelinjen.
PA: Takkede Alis for mange års arbejde som formand.
Gymnastik:
Næsten lukket ned for sommeren - har dog et hold der kører ind til sommerferien.
Det nye udvalg fungerer godt.
Positivt at forældre hjælper til.
Mangler pt. trænere. Dog nye folk – Rasmus og Henrik – positivt.
Til den nye sæson fortsætter springhold – forventeligt med 3 hold.
Sponsor:
Lige sendt nyhedsmail ud med nye sæsonkort til alle sponsorer.
Sponsorgaver som bruges løbende hen over året: JJ planlægger at samle gaver ind til et års
arrangementer på én gang. Dette for at sponsorer ikke bliver kontakter alt for mange gange hen
over året – og at udvalgene også kun skal spørge efter gaver til det kommende års arrangementer
én gang.
Planlagt at der bliver lagt spørgeskema ud på den nye hjemmeside mhp. at skaffe flere frivillige.
AIF klubdragt bestilles direkte ved Sportigan i Viborg nu. Pris børn 350, voksne 400. Ansvarlig ved
Sportigan er Morten Halskov.
Badminton:
Er gået på sommerferie.
Holdene starter op igen til august/september.
Mangler lidt trænere.
Badminton vil gerne have en sportsdag med skolen til august/september.
6 Eventuelt.
Intet at bemærke.
www.frederiks-aif.dk

Næste FU møde er mandag den 21. august kl. 19.00.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 24. august kl. 19.00.

www.frederiks-aif.dk

