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Godkendelse af
referat fra sidste møde

Nyt fra FU

Referat godkendt

Netværks møde afholdt med flere lokale foreninger fra
lokalområdet, et opstarts møde med masser af sociale
øvelser. På sigt regner vi med, at der vil være et udbytte
af møderne, fremadrettet er det 2 gange om året. Vi
ønsker mere erfaringsudveksling på de fremtidige møder.
Møde med skolen om et fremtidigt samarbejde mellem
skolen og AIF, Skoleleder Martin Mose kommer med et
par møde datoer til Poul Erik & Pia.
Forældreforeningen er blevet nedlagt og vi har i AIF
overtaget juletræsfesten og salg af Julekalenderen.
Alis og Pia V er tovholdere på juletræsfesten sammen
med de afgående medlemmer fra forældre foreningen.
Frost overtager underholdningen, så vi kan spare en del
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på underholdning. Efter arrangementet, skal der
evalueres på, om vi vil fortsætte med det i AIF.
Julekalenderen er Poul Erik og Jan Almind tovholdere på i
år, så skal der bagefter evalueres på, om vi vil fortsætte
med salget af denne.
Vi er blevet kontaktet af et fyrværkeri firma om vi vil
sælge fyrværkeri for dem. Jonas kontakter firmaet for at
undersøge, om det er noget vi skal prøve kræfter med.
Mulighed for god indtjening til AIF på dette salg.
Mac Y arrangementet d. 23.10.15 – der er snart deadline
for tilmelding til dette, nogle afdelinger har dog allerede
tilmeldt sig- ca. 30 tilmeldte lige nu
Næste bestyrelsesmøde er d. 10.12.15 kl 18.00
Forårsfest 2015 – En rigtig god weekend med masser af
gode arrangementer fra de forskellige udvalg. Desværre
endte vi ud med et underskud, og derfor skal vi i AIF
finde ud af, hvad det er vi vil i fremtiden, da foreningen
ikke kan bære at fortsætte med at afholde
arrangementer med underskud. Der vil over de næste
uger blive afholdt flere møder i FU, hvor vi skal have
fundet en løsning. Vi vil meget gerne have input fra
Bestyrelsen. Derudover er der teltet, hvad gør vi med
det, den skal repareres for ca. 25.000 kr. Normalt er der
en lejeindtægt på ca. 80.000 kr. på udlejning af teltet og
det vil være en mulighed at leje teltet ud igen. Kan man
ikke udleje det, er en løsning, at vi sælger det. Hvis
teltet skal udlejes, skal der søges om byggetilladelser
hver gang, eller teltet skal ce godkendes. Det er et stort
og tungt arbejde at få byggetilladelserne, hver eneste
gang.
Kan vi udleje teltet, er der lidt penge til foreningen, men
der er et stort arbejde i at udleje. Kan vi lave 5 års
aftaler med de forskellige kunder vil der være en del
penge i det for foreningen. Vi skal have kontaktet de
gamle kunder for at høre, om der er en mulighed for at
komme ind igen.
Poul Erik tilbyder, at de trækker det til Havredal Skole, at
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udarbejde byggeansøgninger, samt at styre det
administrative. Der er også mulighed for at Havredal
Skole overtager både udlejning og opstilning.
Kan man finde en projektansvarlig der kan være
tovholdere på teltet, både med at finde kunder, gamle
som nye. Teltet skal under alle omstændigheder
repareres. Teltet kan evt. opmagasineres hos Poul Erik,
for et beløb.
Når teltet repareres kan vi få dem til at vurdere om teltet
er i sådan en stand, at det kan betale sig at reparere det.
Dennis finder ud af det, da teltet skal repareres under
alle omstændigheder.
FU deltager sammen med Dennis til et møde i uge 44
hvor den endelige fremtid for teltet skal afgøres. Pia A
indkalder til møde i uge 44, mandag d. 26.10 kl 19.30 i
klublokalet
Hvordan skal der afholdes fest i fremtiden, skal det være
en weekend? Eller skal det kun være 1 dag. Vi skal have
undersøgt muligheden for at lave et ordentligt projekt til
fremtidens byfester

Foreningsudvikling

Regnskabsopfølgning
Afdelingerne skal begynde at tænke budgetter ind, og
skal huske at få booket tid ved Jette, hvis der er brug for
hjælp. Alle formændene skal gå hjem og revurdere deres
budgetter, og de skal sikre sig at deres budget
overholdes. Vi har i foreningen brug for at der spares
penge resten af året.. Budgetterne skal være færdige i
uge 46

a.

Nyt fra udvalgene
Fodbold

Fået overdraget kunstgræsbanen, så den nu er Frederiks
AIF der har ansvaret for banen. Banen skal evt. Udlejes
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med hjælp fra hallen, der er opstart for indendørs
fodbold og udendørs lukker ned. Er udfordret på
Alhedecuppen, da der er færre og færre hold der er
tilmeldte.

b.

Håndbold

Senior er glade for ny træner og det går rigtig godt. Lars
Mikkelsen er ansat som træner. Total håndbold i Viborg
var besøgt af 2200 håndboldspillere, Flemming Amby var
repræsentant for Frederiks, det var en kæmpe succes
som formodes at fortsætte. Serie 3 herrer er tilmeldte,
og det er Jonas Bønsøe der er træner.

c.

Badminton

Kommet godt i gang med ungdom, i samarbejde med
forskellige klubber og har været til første træf stævne,
og der er badminton skole i efterårs ferien. Martin har
vundet 2 bronze medaljer. Motionisterne er også kommet
godt i gang. Michael vil gerne have gang i samarbejdet
med skolen igen.

d.

Gymnastik

Jane er stoppet og der skal findes en ny formand til
gymnastik. Springgymnastik blomstrer, der er over 30 på
holdet lige nu. Søger input til hvorledes man får flere nye
til bestyrelsen i gymnastik. Det går godt med børnene,
og Janes hold kører godt, Zumba og Groove er startet
op, men der er ikke den store opbakning.

Svømning

Det går godt, næsten 200 nye medlemmer. Et par
trænere har meldt fra men det er blevet løst, mange nye
børn. Flere hjælpetrænere har de fået. Stævnet i
Kjellerup blev aflyst, træningslejr er pt udsat. Der er købt
de hjælpemidler der var bevilliget til svømning. Skolen
bruger tingene, og det slider hårdt på det.

e.

f.

Motion

Lidt udfordring i Løbeklubben om onsdagen ang.
tidspunktet, så tiden bliver nok ændret igen. Der
kommer til at mangle bestyrelses medlemmer i
fremtiden, og det vil komme til at påvirke
arrangementerne i fremtiden. Spinning kører ikke godt,
der er ikke medlemmer nok og det påvirker økonomisk i
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afdelingen. Man vil i motion forsøge at op starte en
afdeling med MTB under motionsudvalget. Der er
julefrokost i motionsafdelingen d. 20.11.2015

g.

Fest

h.

Sponsor

Se under input fra FU.

Alis har hjulpet med at tage 20 kontrakter, der mangler
10 kontrakter, dem får Jonas styr på snarest muligt.
Aftalen med OK vil fremadrettet blive fordelt mellem de
forskellige udvalg, så udvalgene skal skiftes til at dække
”vagterne” i Brugsen sammen med OK.

Referent: Alex Thomsen
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