MØDEREFERAT
10.03.2016
Michael Pagh, Alis Damgaard, Anders Detlefsen, Claus Thuesen, Poul Erik Clausen, Poul Duch, Mette Klokkeris, Jette
Schmidt, Pia Viller Arendt & Alex Thomsen

Bestyrelses møde 10.03.2016
Indlæg fra Hallen

Hallens bestyrelse har to repræsentanter fra AIF og de skal sammen med
den resterende bestyrelse få hallen til at fungere optimalt. Indtægterne er
udlejning af hallen og så tilskud fra Viborg kommune. Dette er dog nedadgående og derfor skal man til at tænke nyt. Man vil gerne oprette et
motionscenter i samarbejde med DGI dog skal det være en uafhænging
forening for at dette kan drives. Vil man kunne se AIF som bruger af et
motionscenter.
Der ud over vil man gerne fjerne væggen ind mod hallen og så lave et
motions center hvor man kan træne og se ind i hallen, gerne en glas væg
til svømmehallen og mere åbent i hallen. Hallens bestyrelse vil gerne vide om vi mener at der er basis for at oprette etr motionscenter. Foreningfitness vil kunne støttes af dgi og dansk idræts forbund, men så skal man
være uafhængig. En kontigent vil være ca. 150 kr i måneden og så er der
frit brug. En dialog med det eksisterende motionscenter vil være nødvendig. Viborg kommune vil også kunne støtte sådan et center.
Forening skal være en selvstændig forening
For at få flere overnatningsmuligheder vil man evt invistere i senge som
kan slås op i mødelokalerne.
Vil det være muligt at få et større samarbejde op mellem skolen og hallen, det kunne være en god mulighed for hallen for at få flere brugere i
hallen og derved øge indtægterne.
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Godkendelse af
referat fra sidste møde
Nyt fra FU

Referatet er godkendt.

Evaluering af General forsamlingen, lidt større gennemsigtighed i regnskabet ønskes, og så lidt mere rekruteringsarbejde under arrangementet.
Delte meninger om at det er den rigtige aften at rekrutere nye frivillige.
Praktisk info: Hjemmesiden skal opdateres med de nye udvalg, nye billeder og de afgående medlemmer skal fjernes. Alle sider skal gennemgåes og gerne opdateres med nye billeder og historier. Billederne skal
være med AIF baggrunden.
Vi må ikke bruge kopimaskinen i hallen, skal man have kopieret kan
man henvende sig til Jette. Koderne til kopimaskinen er fjernet.
Focusområder i 2016:
Seminar omkring foreningsudvikling, og opfølgning på det seneste seminar. Vi har ikke et værdigrundlag eller målsætning i foreningen og
derfor skal vi snakke værdier og mål på seminaret. Der arbejdes på et
seminar med en overnatning, og det vil kunne lade sig gøre slut august,
start september og det på vedersø efterskole.
Vi har snakket om et internt convensus kursus, hvor vi bruger vores egne superbrugere til at ”undervise” hinanden. Vi vil have at alle udvalg er
repræsenteret. Dato tilgår når Jonas har snakket med Anders Bertel.
Børne og ungdomsfond – her er vi i FU ved at lave retningslinjerne for
Fonden. Formålet er at støtte sociale aktiviteter for børne og ungdomsholdene i aif. Der skal mailes til Jette og så vurdere Jette og Pia de enkelte ansøgninger. Pengene kommer fra nytårskrudt salg, julekalender
salg og juletræsfesten. Derudover vil vi arbejde med nye tiltag der kan
give flere penge til fonden.

AIF er blevet indstillet til at blive åretsidrætsforening i viborg kommune
af formand Pia Viller Arendt
Der er kommet forslag til vores næste netværksmøde med vores naboklubber. Husk at svare på mailen fra Pia
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Regnskabsopfølgning

Ikke det store omkring regnskab.
Når der oprettes hold skal perioden mindst være på 4 måneder og ikke
som før 3 måneders varighed.
Når der afmeldes medlemmer skal I sikre jer at I kun afmelder i den
sportsgren de ikke vil deltage i længere, der vil blive undervist i dette på
vores convensus kursus.

Nyt fra udvalgene
a. Fodbold

d. 01.04 skal der være det første skole samarbejde med skole og fodbold
fra 1 kl. til 4 kl. hvor 15 frivillege fodbold trænere vil have undervisningen en hel dag. Masseer af positiv tilbagemeldinger. Ca 230 børn vil
deltage den dag. SKF var deltagere vil det sidste møde. De andre udvalg
vil blive indkaldt til et møde for at de også på sigt kan være med på disse dage.
Fodbold sæsonen står for døren og alt er klart til en ny god sæson.
Jm afholdt i weekenden i uge 9, og er blevet rost meget af JBU. Der har
været 100% styr over hele arrangementet.

b. Håndbold

2 damehold i foråret. Krise i kreds 6, 364 hold forsvundet så der er stor
krise i håndbold forbundet over den store tilbagegang inden for håndbold. Man tror at fitness og mtb er skyld i den store medlems nedgang
Herre holdet vandt tirsdag aften, og der er en stor fremgang på dette
hold. Herre holdet indbringer 10000 kr i kontigent

c. Badminton

Sæsonen er slut udgangen af marts.
Samarbejde med de omkringliggende klubber, positivt med masser af
gode tilbagemeldinger. Fælles træning med Karup er arrangeret og man
forventer at man vil udvide samarbejdet i den nye sæson.
Kommune mesterskabet gav en vinder til aif badminton
Evt miniton i den nye sæson, sjov og leg med ketcher og balloner osv.
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d. Gymnastik
e. Svømning

Ikke tilstede

Svømmeweekend i weekenden uge 10 fra lørdag morgen kl 4. der er 3
børn der skal svømme 25 km, ca 100 tilmeldte.
Der arbejdes lidt med nogle nye ideer, aqua running. Det er godt for
genoptræning af løbere, men henvender sig til alle. Første træningsforsøg er gennemført og der opfordres til at der støttes op omkring dette.
Hvordan kan man forlænge svømmesæsonen. Der opstartes et hold for
børn/unge med særlige behov, der er plads til 7 på holdet og der er lige
nu 2 trænere. Det er både fysiske og psykiske behov. Der er mulighed
for støtte gennem kommunen. Det vil være muligt at starte et hold mere
op, hvis der kan findes trænere til det.
Aqua camp i uge 31 hvis der kan skaffes folk til det. Mangler en livredder til det, men der er livredder kursus nu her og der arbejdes på at få en
med.

f. Motion

Man kan ikke lave en kombi kontigent, så man ikke skal betale dobbelt
kontigent. Man kan umiddelbart ikke sammenlægge kontigenterne
Der mangler et medlem i motionsudvalget, dog har Gitte madsen sagt
hun gerne vil varetage den post midlertidig.
Mtb starter d. 19.03 og kontigenten vil være 150 kr for et halvår. Der vil
blive genereret lidt sponsorindtægt, da der allerede har været ekstra udgifter i forbindelse med opstart af mtb holdet. Træningen vil være onsdag fra 17 – 19 og lørdag fra kl. 10
Der er lige nu 3 uddannede basis instruktører, men der vil på sigt være
brug for flere.
Der overvejes at etablere et samarbejde med Karup orienteringsklub og
frederiks løbeklub.

g. Event

Festen er flyttet til samme weekend som sidste år og det er besluttet at
event udvalget kun står for festen. Festen skal afholdes i hallen og de
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snakker med frost om et samarbejde i forbindelse med deres 20 års jubilæum. Der snakkes omkring to bands til festen, måske Ole Gas og heja
fra silkeborg. Pia vurderer at to bands vil være dyrt
Der vurderes om der skal være en sportsdag, med evt. 3 sportsgrene.
Event udvalget vil kun håndtere festen og så må bestyrelsen stå for
sportsdagen.
Festen skal evt være en tema fest, men man ved ikke endnu hvilkt tema
og der opfordres til at der kommes med forslag til event udvalget og
helst skrifteligt.
Omkring alkohol vil der kun være slave sprut til drinks, om det er mac-y
eller det er fra brugsen besluttes senere.
Omkring tilmelding til festen skal der trilmeldes over convensus og er
der ikke tilmeldinger nok droppes festen. Tilmelding kan evt også foregå ved de handelsdrivende, og der følges op på salget løbende.
Event udvalget vil gerne hjælpe med at sælge øl og pølser ved tour de
alheden
Omkring juletræsfesten skal der arbejdes med de forskellige andre foreninger i byen om et fælles samarbejde.
Open by night: der vil ikke være et telt med event udvalget. Men der
kunne arbejdes med pølse og øl salg

h. Sponsor

Ikke tilstede

i. Eventuelt

Alex Thomsen
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