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Mødedato 12.03.2015  

Mødedeltagere Klaus Pontoppidan, Pia Viller Arendt, Mette Klokkeris Skjold, Alis 

Damgaard, Claus Thuesen, Pia Vetche, Jonas Steiniche Jensen, 

Kim Skouborg Jespersen, Jette Schmidt, Stephanie Pedersen & 

Alex Thomsen 

 

Fraværende Anders Bertel  

Referent Alex Thomsen  

Emne Bestyrelses møde 12.03.15 

  

Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

 

Godkendt. 

Nyt fra FU Evaluering af GF, ok med kroen, god stemning, men næste år vil vi 
arbejde på at få ca 100 deltagere og så flytte GF til kulturhuset. 
Ændringer i næste år bliver på regnskab og beretningerne fra udvalgs 
formændene. Der har været ønske om at beretningerne evt. bliver læst 
op, de er tilgængelige på hjemmesiden og på FB. Skal det bruges til at 
lokke folk i udvalgene, skal det gøres lidt mere levende, evt 
fremlægges af formændene. Der er mange udvalg og det kan blive lidt 
”lang håret” man kan bruge muligheden til at få sat ansigt på 
formændene. Claus Thuesen foreslår at man evt. laver en video i 
stedet for. Dette lyder som en god ide og der vil blive arbejdet mere 
med dette inden GF 2016. 

Åben By: 25.04.2015 kl 11 til 15 udvalgene bliver inviteret til at byde ind 
med nogle aktiviteter i forbindelse med åben by, fodbold har et 
arrangement. Deadline for udvalgene er ASAP, det er op til de enkelte 
udvalg at stille med noget, kunne være evt. uddeling af foldere for TDA 
og sportsfesten, samt udbrede ja-kampagnen. Der skal lige meldes 
tilbage til Pia Viller Arendt om vi kan deltage. Jonas skaffer kaffe, og  
bageren leverer ”AIF kage”, Stephanie skaffer kagen ved bageren ☺. 

Der har været afholdt møde med Dennis Skjold, Anders Bertel, Pia 
Viller Arendt og Tage Sterup omkring AIF-teltet, da der skal findes en 
ny løsning omkring teltet, der er flere scenarier i spil.  

Teltet skal dog først certificeres af Teknologisk Institut, og det skal 
gøres i samarbejde Jesper fra Karup telt udlejning. Når det er 
certificeret skal alle muligheder vendes med Jesper, vi kan have det 
opmagasineret hos Tage på ubegrænset tid. Skal løses snarest muligt. 
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Foreningsudvikling Der er deadline på materialet til håndbogen d. 12.03.2015 og materialet  
skal sendes på mail til Pia Arendt, Pia og Pia tilretter herefter materialet 
og det tilsendes formændene inden det sættes i trykken. Jonas har 
kontakt til grafiker som laver laypout, og håndbogen skal 
husstandsomdeles i start juni. Grafikeren er ub, dog koster det at få 
trykt. Håndbogen skal omdeles i havredal, grønhøj, skelhøje og 
Frederiks.  

Hjemmesiden skal have en opgradering til 2015 layout, Jonas og Pia 
har møde med Brian primo april. Der undersøges hvad der er muligt 
med den nuværende platform, eller om man evt. skal kigge på en ny 
platform. Skriften er træls på den nuværende. 

Navne og mailadresser på FB ansvarlige for de forskellige udvalg skal 
sendes til Alex Thomsen. Så kaldes der ind til et møde omkring FB, 
herunder rettigheder. 

Ja -kampagne, der er 2 plakater til hvert udvalg. Som skal hænges op 
hurtigst muligt på relevante steder, derudover er der flyers der kan 
omdeles til forældre, børn osv. alle formændene får deres flyers med 
hjem efter bestyrelsesmødet. 

Netværksmøde på mandag d. 16.03.2015 er aflyst, der tilgår en ny dato 
senere. Enten d. 20.04.15 eller 27.04.2015, der kommer info fra Pia 
Arendt 

Hyggeaften på tværs af alle udvalg i efteråret, d. 23.10.2015 hygge 
aften på Mac Y med spisning og evt. lidt alkohol, dette er gældende for 
alle medlemmer af udvalgene. 

20 juni foreningsdagen: Hvad skal der ske på denne dag?   Forslag og 
ideer er velkomne. Bestyrelsen foreslår, at vi laver et arrangement for 
alle borgerne Frederiks og omegn, hvor man officielt indvier 
kunstgræsbanen. Dette kunne være lørdag  formiddag med gratis 
rundstykker og kaffe i teltet. Eller om eftermiddagen med øl og pølser. 
Alle udvalgene får en stand hvor folk kan komme og få information 
omkring de forskellige sportsgrene , og høre mere om det frivillige 
arbejde i AIF. Vi laver ens smart  t-shirts til alle AIF-folk, så folk ved 
hvem de kan henvende sig til. Om aftenen en aften fest for alle 
sponsorer, bestyrelsen og de private sponsorer, desværre er 
kulturhuset udlejet den dag, så kan det evt. blive i telt.  

 

Regnskabsopfølgning Problemer med medlemsindberetningerne i convensus, der 
mangler at blive udfyldt et felt i oprettelsen af nogle af holdene, 
dette kan vi udbedre ved et nyt convensus kursus, eller få en 
manual igennem DGI, kan vi ikke få en manual, så udarbejder 
vi selv en, til korrekt oprettelse af holdene fremover. 

Skal huske at sende kursus beskrivelserne til Jette for at få 
godtgørsel i forbindelse med kurser. 
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Nyt fra udvalgene 

a. Fodbold Her er arbejdet meget koncentreret omkring kunstgræsbanen, og 
arbejdet skrider flot frem, stor engagement for alle omkring denne store 
opgave. Har fået en stor check fra AP Møller og der har lige været 
udbudsrunde på banen, der blev vundet af et firma fra Skive. Der er 
opstarts møde i uge 12 på den sidste del af projektet. Prisen er blevet 
bedre så det giver lidt mere muligheder omkring banen. Der har været 
afslutning på indendørs fodbold, med lagkage turnering. Opstart 
seniorer er startet og anden påskedag er der første turneringskamp på 
hjemmebanen.  

 
b. Håndbold Afslutning d. 21.03.2015 for seniorer og d. 19.03.2015 for U10/U12.    

Gode placeringer i sæsonen for holdene, det står på amtsmesterskaber 
for nogle af holdene og så skal serie 2 skal til sverndborg d. 18.04.2015 
for at spille DM. Førsteholdstræneren stopper nu efter 4 år, så der skal 
skaffes en ny træner. 

 
c. Badminton Badminton slutter d. 23.03.2015 for ungdom og motionsholdene slutter 

til påske. Ungdom er 10 – 14 stykker lige nu, og der arbejdes på opstart 
af et nyt ungdomshold. Problemer med betaling, der bruges meget tid 
på at kontrollere om der er betalt for banerne, der for arbejder 
Badminton på at finde en løsning så det er lettere for medlemmerne at 
betale. 

 
d. Gymnastik Opvisning d. 22.03-15 er aflyst, da der ikke er nok til at afholde 

opvisningen, derudover var man for sent ude omkring bookning af 
andre opvisningshold, der er så i stedet for arrangeret en afslutning for 
børnene og forældrene, stadig d. 22.03.15. Gymnastik oplever 
problemer med betaling, og skal bruge megen tid på at kontrollere om 
der er blevet betalt, der skal udarbejdes regler for betaling til næste år.  

 
e. Svømning Svømmeweekend i den kommende weekend med 99 tilmeldte 

svømmere, hvor der kun var 60 sidste år, hvilket er en fantastisk 
fremgang. Har fået et godt svømmeudvalg, og er blevet medlem af 
dansk svømme union, samtidig med at der er oplevet en stigning i 
medlemsantallet.                                                                          
Arrangementer: Deltager i svøm-langt dag d. 01.10.2015 og evt. aqua 
camp i uge 27. Aqua campen koster ca. 140 kr. Og man får en goodie 
bag og så fungerer det lige som fodboldskolerne.                                                               
Svømning for frivillige om fredagen fra 18 – 19, stopper omkring 
påsken, samtidig med sæsonafslutning.                 

 
f. Motion Spinning, 3 hold fordelt på mandag, tirsdag og torsdag, ca. 80 % 

belagt. Dog forsvinder brugerne efterhånden som vejret bliver bedre.              
Løb: forårssæsonen og 12 ugers løbekursus starter 23.03.15.   

Arrangementer i den kommede tid er Tour De Alheden  d. 14 maj og 
mini triathlon d. 13 juni, derudover deltog motion i samarbejde med 
svømning i DGI arrangementet ”rigtige mænd”  dette var dog 
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skuffende, da der ikke kom en eneste deltager.  

 
g. Fest Det går fint med fest forberedelserne, mange tilbagemeldinger på, at 

flere vil deltage med små arrangementer i forbindelse med byfesten. 
bl.a spejderne. Der er planlagt underholdning under spisning og 
bagefter ved familie aftenen, og der opfordres til at alle kommer op og 
støtter dette arrangement. Der skal styr over det der er blevet stjålet, 
det skal meldes til forsikringen, Anders og Poul Duch skulle finde ud af 
hvor meget der er stjålet. Der er kommet en kvittering på anmeldelsen, 
men det er ikke meldt til forsikringen. Der er stjålet et oliefyr og en 
masse kobberledning. Jette Schmidt sørger for at få meldt det til 
forsikringen. Jonas og Pia har været på mac Y for at høre om de var 
interesseret i at være sponsorer i forbindelse med byfesten, og mac Y 
var meget interesseret. Arbejder på en alternativ løsning til en 
midterbar i teltet. Stort engagement i udvalget. 

 
h. Sponsor Der er 20 aftaler der skal genforhandles inden d. 1 april, Alis Damgaard 

har tilbudt at hjælpe med dette, derudover arbejdes der på 
sponsorarrangementet d. 20.06.2015 

 
Eventuelt Ingen punkter 
 

Referent Alex Thomsen 

 

 

 


