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Referat fra Bestyrelsesmøde – torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.00 
 
Tilstede: Pia (FU), Stefanie (gymnastik), Anders (svømning), Anders (fodbold), Poul (event), 
Thomas (badminton), Jette (forretningsfører), Marianne (motion) 
 
Afbud: Helle (håndbold), Christian (FU), Jonas (FU), Poul Erik (FU) 
 
Pkt. 1 og 2: Nyt fra FU: 

- Conventus kursus afholdt i SEP ved Jette og Anders B – der var opbakning til et nyt 
kursus i 2018. 

- Mac Y er booket til en fælles træner/leder/udvalgsmedlemmer/frivillig aften i AIF d. 
26/1. Indbydelse udsendes snarest. 

- Tilbagemelding fra Viborg Kommune vedr. Børnehaven – købstilbuddet er godkendt af 
byrådet. AIF afventer nu en udmelding fra kommunen omkring det videre forløb.  

- AIF seminar: Kender alle vores visioner, værdier m.v? Punktet tages op på et 
kommende møde. 

- AIF telt er placeret i Havredal ved skolen. Der drøftes p.t. fremtidsmuligheder m.v. 
Ligeledes drøftelser omkring en fælles byfest med områdets øvrige foreninger. 

- Kontakt fra jubilæumsudvalget vedr. skolens 60 års jubilæum. AIF bakker op og stiller 
med hjælpere til festen d. 8/9-2018 

- Juletræsfest d. 2/12-17. Alice vil gerne hjælpe. Poul indkalder til møde, hvor Alice, Poul 
Erik, Stefanie og Pia vil deltage. Udvalgenes opgaver bliver nogenlunde de samme som 
tidligere. Mere info til går efter mødet. 

- Julekalender salg igen i år – ansv. Poul Erik 
- Fyrværkerisalg mellem jul og nytår – ansv. Jonas 
- Pølsesalg til Mac Y whisky festival 3-4/11 – Poul Erik og Claus Thuesen laver vagtplan 
- AIF generalforsamling 2018 i Kulturhuset fredag d. 16/3-18. Gode input ønskes. Tages 

op på næste møde. Vi dropper et ekstern foredrag. 
- Næste netværksmøde med de øvrige foreninger er d. 14/11 i Løgstrup. Der laves 

samkørsel. 
 

Pkt. 3: Økonomi: 
- Hvert udvalg skal udarbejde 2018 budget sammen med Jette inden d. 1. november 2017. 

Kontakt Jette og aftal et tidspunkt. 
- Økonomien ser fornuftig ud. 

 
Pkt. 4: Bordet rundt: 
 

- Fodbold: Efterårssæsonen er ved at være slut og indendørs opstart i uge 43. Senior og 
U18 piger er ude frem til start november. 

- Indendørstider har været et puslespil at få på plads i år. 
- Svømning: Konkurrence tiltag i løbet af efteråret. 
- Nyt tøj til trænere/ledere 
- Ellers går det godt i svømning 
- Gymnastik: Flere børn til børnegymnastik i forhold til 2016. Trænere er på plads til 

holdene. 
- Ny opgavefordeling i udvalget. 
- Event: En dag på heden var en begrænset succes. 
- Juletræsdagen skal planlægges 
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- Motion: Lidt få der møder op til løb. 
- MTB OK i forhold til træning 
- Forsøg med MTB og løb 
- DGI evalueringsmøde Hærvejsløbet - Marianne og Claus deltog. Vi regner med flere 

deltagere i 2018 op til 300 deltagere. Der er planlægningsmøde med DGI i november. 
Positive tilbagemeldinger på 2017 ruten. 

- Udvalget afholdte foredrag med akupunktør Linda Klavsen. 
- Badminton: Foreningsskoledag med 5. klasserne i 3 timer d. 3. okt. Det var en rigtig god 

eftermiddag. Opstart miniton. Ungdomshold 10-15 spillere og der er plads til flere. 
Pkt. 5: Evt. 

- Husk påmindelse til trænere/ledere/udvalgsmedlemmer omkring fri svømning på 
fredage fra 18 til 19. 

- Unge i Front – DGI trænerudd. – Anders taler med idrætslærerne i udskoling omkring 
valgfag. 

 
 
Referent/Anders Bertel 

 
 


