
Referat fra bestyrelsesmøde i AIF, torsdag den 12. maj 2016. 

 

Orientering fra FU: 

Vi var lidt skuffede over, at vi ikke fik hæderen med hjem fra Viborg Idrætsråd i forbindelse med kåringen af 

årets idrætsforening. Vi må dog sige, at vi var i fint selskab – så ok, at Hald Ege fik prisen. 

OBS. Der er brug for, at vi alle kigger hjemmesiden efter i forhold til opdatering af hver vores side. Vigtig ☺ 

Vi vil gerne opfordre til, at vi alle er bedre til at bruge den fælles AIF facebookside. Siden er ikke kun for 

fodbold i AIF ☺ 

 

Foreningsudvikling:  

Vi vil gerne invitere til et seminar. Vi vil gerne se vores værdigrundlag og målsætninger efter i sømmene. 

Dagen bliver fra fredag den 30. sep. til ca. lørdag middag. Vi vender tilbage med nærmere program. Et 

program, der tænkes sat sammen i et tæt samarbejde med DGI. 

Skolesamarbejdet med Frederiks Skole er klar til næste step. Spændende, hvor det ender henne. 

Fodboldafdelingen har prøvet af med succes den 1. april. Tilbagemeldingerne er fra alle sider; respekt fordi 

AIF gør sådan noget.  

Så derfor er konklusionen, at vi er klar til planlægningen af skoleåret 16/17. 

Vi tager følgende med til mødet med Frederiks Skole den 20. maj. 

Håndbold kunne tænke tidspunkt omkring september. Aldersgruppe: indskolingen og mellemtrinet. 

Indskolingen med 2 lektioner og mellemtrinet med 4 lektioner. Vil arbejde med udgangspunkt i 

totalhåndbold. 

Gymnastik/spring 2 lektioner, aldersgruppe: 0.-6. klasse 50 børn. Opstart sept.  

Vil gerne lave noget igen i april for de små.  

Badminton 0.-6. klasse. Grupper med max 25., opstart okt.  

Svømning vil gerne lave noget med 6.-7. kl. og 8.-9. kl. Tidspunkt: marts-april. 3 lektioner til hver hold 

Motion ser muligheder omkring noget i april måned, hvor der kunne laves noget med MTB, spinning og løb 

for gruppe 3. 

Vi vil udfordre Frederiks Skole på de ressourcer, der bliver frigjort og derefter se på muligheden omkring 

ansættelse af en aktivitetsmedarbejder i AIF regi.  

 

Eventudvalget: 

Halfesten sidst i august er aflyst og i stedet lægges der op til, at vi tænker nyt, anderledes og ”stort” på et 

senere tidspunkt. 

 

Vi har i forbindelse med Mac-Y’s 10 års jubilæumsfest fået tilbudt at stå for pølseboden fra 24.00 – 4.00. 

Fortjenesten vil ubeskåret gå til AIF. Jette, Alice, Claus, Poul og Steffanie. Vi satser på 8-10 hjælpere. 

 

Økonomi: 

Fonden ”børnenes ven” har givet til 4 børn siden sidst. 

Pia opfordrer til, at alle husker, at vi har vores egen børne- og ungdomsfund, hvor der pt. står 40.000 kr.  

Jette fremlægger periodeopgørelsen. Resultatet ser ud som forventet.  

Der opfordres til, at alle får opdateret i Conventus. 

 

Fodbold: 

LM blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. 

Børne- og ungdomsrækkerne er godt kørende med mange hold. Samarbejdet med KKIK har den tilsigtede 

gevinst i forhold til at kunne have hold i stort set alle rækker. 

 

Serie 1 og 4 på herresiden er udfordret.  

Dameholdet i serie 2 har gode muligheder for oprykning. 



 

 

Håndbold: 

Damerne har lige været til DM – er kommet hjem med et fint resultat.  

Tak for en god snak med FU…  

Der er fokus på, at vi igen for børne- og ungdomsarbejdet i gang. Der er aftalt fællesmøde med FU og alle 

medlemmer af håndboldafdelingen den 13. juni. 

Skolehåndbolddag i november. 

 

Badminton. 

Der er stille og roligt. Vi er ved, at runde af for sæsonen. 

 

Gymnastik: 

Har lige haft en rigtig god afslutning med helt op til 150-200 deltagene. Super god aften.  

Forårssommerspring er godt i gang. 

 

Svømning: 

Aqua fun and run kører rigtig godt.  

Holdet for børn med særlig behov er ikke kommet i gang, pga. at der kun blev tilmeldt en. Der forsøges med 

et hold med elever fra Havredal. 

Der skal laves lidt benarbejde for at få nye trænere til efter ferien – vi skal nok finde ud af det. 

Vi har haft en rigtig god svømmeweekend med 100 deltagere. 

 

Motion: 

MTB er stadig i opstarten og arbejder intens på at få træningsplaner på plads. Der ud over er der lige nu 

fokus på, hvordan vi får alle med, som har vist interesse. Vigtigt, at vi ikke sætter overlæggeren for højt. Vi 

skal stille og roligt nok få det op at køre. 

Tour de Alheden  

Mette, Marianne, Alex og Jan fik dagen til spille på fornemmeste vis. 

Ca. 450 var tilmeldt på dagen. Der var lidt utilfredshed med, at man ikke fik en forplejningsbillet med. 

Tidtagningen virkede ikke… Vi bakker op om, at Claus ikke betaler for tidtagningen.  

Der har været lidt med kommunikationen på Facebook, hvor brokkeriet var kammet over. Claus har fået 

lukket den, så det ser ud til at være ro på. 

Vi tager ovenstående med i evalueringen og finder en god løsning til næste Tour de Alheden.  

 

Eventudvalget: 

Byfesten er aflyst, men vi holder fast i en ”sportsdag” med havetraktor, kamp på kunstgræsbanen og MTB 

løb. Der lægges op til, at motion trækker deres spinning cykler ud. Der vil i løbet af dagen bliver solgt pølser 

og vand/øl omkring bålhuset. Fodbold må gerne lægge flere hjemmekampe på dagen.  

  

Referent  

/Poul Erik 


