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Referat af AIF bestyrelsesmøde 11. oktober 2018 
 
Tilstede: Jonas Steiniche Jensen (FU og Sponsoransvarlig), Poul Erik Clausen (FU), Tine Nygaard 
(Gymnastik), Anders Detlefsen (Svømning), Marianne Døssing (Motion), Anders Bertel (Fodbold), 
Jette Schmidt (forretningsfører) og Christian Bräuner (FU).  
 
Afbud fra: Pia (Formand), Thomas Laier (badminton), Helle Thøgersen (Håndbold). 
 
 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat fra bestyrelsesmøde 23/8 2018 er godkendt uden bemærkninger.  
 
 
2 Nyt fra forretningsudvalget. 
 

1. Status klubhuset: 
 
Kort gng. af status på klubhuset pt. Vi er langt, men der er forsat et stykke vej før vi er i mål, 
men vi er fortrøstningsfulde. 
 
STOR ROS til de frivillige der har hjulpet til med det nye klubhus. 
 
2. Status esport: 
 
Starter op primo 2019. Lokalet er snart færdig og klar til at vi kan komme i gang. 
 
 
3. Status skolesamarbejdet: 
 
Afventer pt. endelig afklaring på om skolesamarbejdet/aktivitetsmedarbejder skal fortsætte et år 
mere. Der afventes endelige stillingtagen hertil fra Viborg Kommune. 
 
 
4. Arrangementsgruppe: 
 
Pt. har Jette Bundgaard og Claus Thuesen meldt sig til at være med. Vi arbejder pt. videre med 
at finde nogle flere til arrangementsgruppen. 
 
Byens foreninger arbejdere videre med at stable en ”byfest” eller lignende på benene i byen. 
Poul Erik indkalder til næste møde med byens foreninger. 
 
Foreningerne har etableret en fælles kalender for hele byen jf. nedenstående fra et 
samarbejdsmøde mellem foreningerne i Frederiks: 

  
”Hvordan går det med den fælles kalender? Ole M. gennemgik mulighederne i den fælles kalender, der 
ligger på www.alhedeborger.dk  Fra hjemmesidens forside (nederst) kan man skrive om sit arrangement, 
og Arne Christensen (webmaster) vil sætte det i kalenderen. Man kan også selv få mulighed for at sætte 
arrangementer ind.” 
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5. Sponsor/frivillig aften: 
 
Det går rigtig godt med tilmeldingerne. Stor andel af vores trofaste sponsorer har tilmeldt sig, og 
derudover en del frivillige. 
 
En aften vi glæder os rigtige meget til, hvor vi kan ”betale” lidt tilbage til vores sponsorer og 
frivillige! 
 
 

De enkelte udvalg bedes drøfte om der ønskes afholdt en aktivitetsdag i foråret 2019 i samarbejde 
med skolen i lighed med tidligere. 
 
 
3 Foreningsudvikling. 
Intet til drøftelse under dette punkt. 
 
 
4 Regnskab. 
Det blev præciseret, at vi skal have fokus på, at der skal betales kontingent i alle afdelinger og alle 
årgange. Som udgangspunkt er det de enkelte afdelingers ansvar, at alle dem der skal betale 
kontingent i afdelingen også rent faktisk får betalt kontingent!! 
 
Budget(ter) 2019: Må gerne være klar til næste FU møde 26. november 2018. Såfremt de enkelte 
udvalg skal have assistance fra Jette til budgetlægning, så må det gerne være et tidspunkt i uge 45 
eller 46 efter aftale. 
 
 
Regnskabstal blev gennemgået. Det ser fint ud pt. Der udestår dog fortsat en del vedrørende 
klubhuset. 
 
 
5 Nyt fra udvalgene. 
 
Svømning: 
Ikke meget nyt. Fortsat mange i svømmehallen. Der bliver sendt folk på inspirationstur til Esbjerg. 
Den 8. og 9. december afholdes Julecup for dem der svømmer i det store bassin. 
Er blevet kontaktet af Kølvrå svømmeklub vedr. samarbejde mhp. fælles kurser mv. 
Der har været en episode i svømmehallen – episoden blev håndteret ”efter bogen”. På baggrund af 
dette blev der drøftet om der skal laves en form for ”køreplan” i tilfælde af et uheld. (Anders D 
arbejder videre med dette til næste best. møde) 
 
Fodbold:  
Fortsat samarbejde med Kjellerup. 
Lige afholdt U-trænermøde. 
Kontingentbetalinger er blevet drøftet, og der foretages opfølgning herpå. 
Indendørs går i gang efter efterårsferien – ”puslespil” omkring træningstider er i proces. 
Aftale med nye trænere er indgået for herre-senior, da den nuværende træner Søren Offersen har 
valgt at holde en pause fra trænergerningen. Ny cheftræner Henrik Kastbjerg og assistent træner 
Anders Winther. Fodboldudvalget ser frem til det nye samarbejde. 
 
Motion: 
Har korrigeret lidt på træningstiderne igen. 
Har haft gang i dame MTB hold. 
Spinning er startet op igen. 
Hærvejsløbet kommer med start herfra igen næste år. 
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Gymnastik: 
Har sendt alle hjælpetrænere på kursus – det har været rigtig godt. 
Omkring 60 børn. 
Har også haft lidt udfordringer med kontingenter – der er ved at være styr på det nu. 
Det forventes, at der bliver afholdt opvisning en torsdag igen i marts 2019 
 
Badminton: 
Ungdom i gang. 
Badminton dag med skolen er planlagt for 5. og 6. klasser. 
Seniorer er i gang.  
Motionister er også så småt i gang – på samme niveau som tidligere. 
Ses og tak 😊 
 
Sponsor:  
28 sponsoraftaler til genforhandling i år. 
Arbejder hårdt med sponsoraften/frivillig aften den 9. november 2018. 
 
 
Håndbold: 
Intet nyt. 
 
 
 
6 Eventuelt. 
Anders D har været med ude for at kigge på maskiner til det nye fitnesscenter. Det bliver 
spændende med det nye initiativ. 
 
 
 
Poul Erik (vikarierende formand) siger tak for god ro og orden, og glæder sig til at vores formand er 
tilbage på posten igen 😉 
 
 
 
 
Næste FU møde er mandag den 26. november 2018 kl. 19.00. 
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 29. november 2018 kl. 18.00. 
 
 
/referent Christian Bräuner 
 


