Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 13/3-2014
Tilstedeværende:
Formand - Pia Arendt
Forretningsfører - Jette Schmidt
Næstformand - Klaus Pontoppidan
Forretningsudvalg - Mette K. Skjold
Forretnings- og sponsorudvalg - Jonas S. Jensen
Håndboldudvalg - Alis Damgaard
Badmintonudvalg - Thomas Laier
Badmintonudvalg – Kim Skovborg
Fodboldudvalg - Jeppe Olesen
Motionsudvalg - Claus Thuesen
Svømme- og festudvalg - Poul Duch
Gymnastikudvalg - Heidi V.H. Sørensen
Fraværende:
Ingen.

Pia bød velkommen, og fortalte lidt om hendes ønsker for fremtidens AIF. Herefter
en præsentationsrunde af de tilstedeværende.

1. Forretningsudvalget
a.
Til bestyrelsesmøderne kører vi fortsat fast efter den dagsorden som ligger på
hjemmesiden.
b.
Der er lavet en mødeplan for hovedbestyrelsen. 8/5-14, 25/8-14, 23/10-14, og
4/12-14. Datoerne kommer på hjemmesiden.
c.
Forretningsudvalget ønsker, at alle udvalg skal have ryddet op på hjemmesiden før
næste møde, således at alt gammelt bliver fjernet. Alis ønsker en "arkivkasse" hvor
gamle billeder o.l. kan ligge. Poul fortalte, at man så vidt muligt skal slette det helt
gamle, for at det ikke kommer til at fylde for meget og dermed gør hjemmesiden
tung. Der var enighed om, at det virker træls med en hjemmeside som er voldsomt
forældet. Brian webmaster er superhurtig til at ændre tingene når man beder om
det, så ingen undskyldning.
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d.
Der vil blive et kursus i Conventus. Det bliver den 3. april kl. 19.00. Kurset er for
alle udvalgsmedlemmer.
Alle udvalg skal give besked om antal deltagere senest den 1. april til Jette
e.
Vi skal have samlet op på børneattester. Der skal laves nye på alle trænere. Der
ligger et link på hjemmesiden til en formular. De skal udfyldes og afleveres til Klaus
P. senest den 31. marts 2014. Attesterne er kun gyldige i 2 år, så vi har ikke nogen
liggende der er gyldige længere. Det er vigtigt at de bliver afleveret til tiden, idet
Jette skal krydse af, at de er udfyldt og indsendt til Politiet, når hun skal søge
medlemstilskud hos Kommunen.
f.
Vi skal blive bedre til at sende pressemeddelelser til de forskellige aviser. Der er
både Kjellerup Tidende, Viborg Stift og Uge-avisen. Kim tager kontakt til Kjellerup
Tidende, og hører om de vil have lidt mere med fra os. Jonas sagde at de som regel
er meget positive hos Kjellerup Tidende. Til gengæld er Uge-avisen begyndt at
kræve annoncer som modydelse når man vil have en pressemeddelelse med. Vores
samlede annonceudgifter er blevet meget skåret ned. Jeppe foreslog at vi bruger de
sociale medier i meget højere grad, da det er det de fleste ser. Generelt var der
enighed om, at vi skal bruge så få annoncekroner som muligt.
g.
Pia talte om at afholde et seminar for forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.
Seminaret skal bruges til at styrke samarbejdet udvalgene imellem, og til at få
fastlagt en fremtidsplan for Aif. På seminaret skal vedtægterne gennemgås og
rettes til. Planen er at man stiller 2 personer fra hvert udvalg. Der blev foreslået
den 15-16/8-14 i Vingstedcenteret.
Alle skal melde tilbage til Pia mht. om de kan og om hvem de vil have med. Der
skal gives besked senest den 20/3-14.
Vi regner med at Carsten også tager med, og vi kan evt. få DGI med, med henblik
på virksomhedsudvikling.
h.
Referater fra udvalgsmøderne skal fremover sendes til hele forretningsudvalget, så
de har en chance for, at følge med i hvad der foregår hele vejen rundt.
2. Regnskabsopfølgning.
a.
Jette har talt med Dorthe fra DGI mht. DM i virksomhedsudvikling. Hun
videresender et link til alle, så vi kan kigge på det hver især.
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www.kortlink.dk/dc7p
b.
Jette gennemgik regnskabet. Hun fortalte at vi fremover skal betale noget mere
moms end hidtil, idet vi før har trukket ting fra, som vi ikke må. Derfor vil vores
budgetter heller ikke komme til at holde helt stik. Der har været rigtig mange på
kursus. Det har kostet 19.000 kr., men vi har fået 12.000 kr. tilbage i godtgørelse
fra kommunen. Jette opfordrede alle til at sende deres instruktører og trænere på
kursus. Alt i alt ser det rigtig godt ud med økonomien.
c.
Jette fortalte at der vil blive ændringer i år på flere områder. Hun ønsker at det hele
kommer til at køre efter bogen fremover.
F.eks. skal alle aflevere sedler - som er udleveret fra Jette - med henblik på
udbetaling af godtgørelse. Der kan IKKE udbetales penge uden. Jette skal fremover
have alle kursuskvitteringer. Hun skal bruge dem når hun søger tilskud.
d.
Der blev talt en del om kørselstaksten i Aif. Til brug ved afregning af de frivilliges
honorar her ved sæsonafslutning, beregnes efter statens takst nemlig 3,73 kr. per
km.
Der blev talt meget om hvorvidt man skal give kørselspenge for at køre til træning,
stævner o.l. eller ej. Vi skal fremover have klare retningslinier på området. I dag er
der meget forskellige aftaler i de enkelte udvalg. Forretningsudvalget kommer med
nogle forslag til hvordan problemet skal løses. Det vil blive fremlagt på næste
møde.
e.
Alle kan få mulighed for at se deres egen afdelings regnskab via Conventus, når de
er oprettede som brugere og vi har været på Conventus kursus. De der endnu ikke
er oprettet, skal aflevere personoplysninger til Jette, som så vil få dem oprettet.

3. Bordet rundt.
Håndbold.
Alis skal have et møde med Lone fra Karup. Der er en træner som tager med. Der
skal snakkes om et evt. samarbejde til næste år. Alis mener, at det skal være op til
medlemmerne at bestemme om et sådant samarbejde skal gennemføres. Håndbold
er i år blevet rykket en del mht. konkurrencer. Det er pga. EM i håndbold som har
været i Herning. Derfor stopper sæsonen først efter påske. Alis vil gerne vide hvor
mange T-shirts hun skal bestille ifm. Alhedemarkedet. Der skal laves nye, idet
nogle af sponsorerne er nye.
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Alis omtalte en mail fra Viborg Idrætsråd. Mailen omhandler hvordan man kan søge
om tilskud ved Nordea-font når børnemedlemmer skal til udlandet. Man kan også
leje materiel af Viborg Idrætsråd til fordelagtige priser. Jonas fortalte, at det kan
man også hos DGI. Jonas anbefalede at man tilmelder sig nyhedsmailen fra Viborg
Idrætsråd.
Fodbold.
Indendørssæsonen er ved at være slut, og de har haft en hyggelig afslutning. Der
er travlt med nogle projekter i hallen, bl.a. legepladsen. Den er snart klar. Der vil
bl.a. blive en bålhytte ifm. legepladsen. Der har været arbejdsdag i lørdags. Hegnet
har taget lidt skade efter stormen Bodil. Der bliver lavet nyt rækværk hvor
sponsortavler kan være. Der er gang i planlægning af landsmesterskaberne som
skal foregå ifm. Alhedemarkedet. Man forventer at arrangementet kan give et pænt
overskud. Udendørssæsonen er så småt startet. Der har været et samarbejde med
KK07 og KKIK om U19 drenge. Der har så været lidt uenighed klubberne imellem,
som har gjort at nogle medlemmer er flyttet til de andre klubber. Derfor er holdet
blevet lukket. Dem der bliver her, kommer til at spille på seniorholdet.
Svømning.
Poul roste generalforsamlingen. Svømning har haft et godt år. Der er stadig
ventelister. Man har forsøgt med et søndagshold. Det stopper dog efter denne
sæson, idet der ikke er så mange tilmeldte. Der er svømmeweekend med 70 børn
her i weekenden. Udvalget forsøger i øjeblikket at finde en ny træner i stedet for
Klaus P. Der var svømmedag i lørdags. Det var en rigtig hyggelig dag, selvom der
var begrænset tilmelding. Det vil ikke blive holdt fremover. Poul vil kun sidde 1 år
længere som formand. Han vil dog gerne fortsætte som træner. Poul opfordrede Pia
til at deltage ved nogle af udvalgsmøderne. Udvalget vil forsøge at skabe flere hold
til næste sæson.
Sponsor.
Sponsoraften er fredag 21-03-14. Der bliver ca. 50 deltagere. Kunstgræsbanen er
blevet tildelt 100.000 fra generalforsamlingen. Der er folk som vil hjælpe med
arbejdet hvorved vi kan spare ca. 250.000 kr. Der mangler nu kun at findes
350.000, idet der er fundet nogle rigtig gode sponsorer. Der bliver uddelt flyers
indenfor den næste uge ang. sponsorat. Jonas uddelte små badges med Aif logo.
Festudvalg.
Der er problemer med at finde folk nok til barvagter. Pia sagde at motionsudvalget
f.eks. aldrig er blevet spurgt. Der er kommet en ny med i udvalget. Man vil stadig
gerne have flere. Underholdning torsdag er på plads. Det bliver familieaften med
spisning. Man forsøger at lave noget for de 12-15-årige sammen med Ranjith fra
Viborg Ungdomsskole. Det vil også blive om torsdagen. Der kommer et lille tivoli,
som er foreningen ikke skal betale for. Hopamok kommer med flere hoppeborge.
Der skal bruges folk som er over 18 år til at hjælpe ved Hopamok. Når der skal
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annonceres til DGI landsmesterskaberne, skal der annonceres om at der kan købes
helstegt pattegris. Underholdning lørdag eftermiddag kan evt. blive med Basim. Det
vil koste 25.000kr. Det skal også skrives i program og indbydelse til
fodboldstævnet. Det blev bestemt at han skal bookes. Der ligger nogle gamle mål
på markedspladsen. De skal fjernes gerne indenfor 1 uge, så man kan begynde at
slå græsset i god tid. Gitte skal lave salat, pga. at det skal være lavet i godkendt
køkken. Opgaver skal deles ud til udvalgene tidligt. Heidi efterlyste at der på
opgavelisterne står hvor mange personer der skal bruges og hvad tidspunktet er for
de forskellige opgaver. Der vil i år blive ændret lidt på hvordan baren skal køre.
Heidi snakker med PS om et sponsorat på klistermærker til kander.
Badminton.
Aif vandt rækken i serie 1 og skal til landsmesterskab. Der er nu 10-12
børnespillere. Der er planer om at lave flere børnehold. Man har snakket med DGI
om at få gang i noget skolebadminton. DGI vil kunne komme ud gratis, og
gennemføre nogle skolekonkurrencer. Det vil løbe over ca. 3 gange.
Motionsbadminton kører som det plejer. Dog forventer man ikke så mange til
sommerbadminton. Martin Quist klarer sig stadig fantastisk og stiller i +45.
Motion.
Der har været fint fremmøde hele vinteren. Den 30/3-14 er der et arrangement for
midtjysk motionsklubber, som Frederiks Løbeklub er vært ved.
12 ugers løbeskole med Gitte starter mandag den 31/3-2014.. Der er gang i
arrangement af Tour de alheden. Klubben er meldt til 24 timers løb i Viborg i år.
Man er ved at uddanne flere løbeinstruktører. Den 14/8-14 er der igen i år
sponsorcykelløb ifm. open by night.
Gymnastik.
Man har i år valgt at aflyse opvisningen pga. alt for få tilmeldte. Der ville kun være
20-30 børn, idet de voksne ikke ønsker at deltage. Vi regner med at have nogle
flere hold til næste år, og så skulle der ikke være problemer med at lave en
opvisning. Zumba har valgt at fortsætte efter sæsonens afslutning. Foreløbig tager
vi en måned af gangen, men det vil sikkert blive 3 måneder.
Evt.
Alis spurgte om der kunne gives en rabat til børn som går på flere hold. Vi skal
spørge til kurset i Conventus om det kan lade sig gøre, at systemet selv kan regne
rabatter ud.
Klaus foreslog at vi kontakter Conventus før kurset, så vi ikke bruger for lang tid af
kurset på det. Jette snakker med dem.
Pia takkede af.
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