REFERAT BESTYRELSESMØDE TORS.14/1 2016
Fraværende: Anders Bertel, Stefanie Petersen

Orientering fra FU:
Husk at tjekke gammelt info og opdaterer nyheder på hjemmesiden.
Ingen bruger kopimaskinen i hallen. Har man brug for mange kopier kontaktes Jette.
Der bliver oprettet en ungdomsfond med overskuddet fra julekalender salg, juletræsfesten
og forældreforeningen.
Herfra er det muligt, for udvalgene, at søge tilskud til stævner og lign. Et evt. tilskud bliver
behandlet og godkendt af FU.
Fyrværkerisalget er gået godt. Der har dog været en del opstartsomkostninger, så som
reklamebanner og lign. Men disse omkostninger forventes jo så ikke ved det næste salg i
2016. Der har været fint med hjælpere….Tak for det.
Pia og Poul Erik har møde med Frederiks skole tirsdag d. 19/1 ang. fremtidigt samarbejde.
SKF er inviteret. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe. Man forventer 8-10 aktivitetsdage.
Den første aktivitetsdag er fastsat til 1/4 2016 med fodbold i hallen og på kunstgræsbanen.
Der vil blive udarbejdet en plan for kommende aktivitetsdage med tid og sportsgren. En
ide kunne være en dag i forbindelse med Tawi’s triatlon i juni. Samt et samarbejde med
skolernes motionsdag inden efterårsferien. Hvor det evt. kunne være muligt at vælge sig
ind på forskellige sportsgrene.
Årets generalforsamling vil blive afholdt fredag d. 26/2 i kulturhuset. Søren Holm fra
”Rigtige mænd” vil sørge for aftenens underholdning. Senere vil der spillet op til dans ved
Thomas (kendt fra teltbal) Vil man som medlem af AIF sikre sig en plads, så tilmeld dig til
din udvalgsformand hurtigst muligt. Har man lyst til at give et nap med til borddækning
fredag eftermiddag, er man hjertelig velkommen.
Husk at udfylde seddel ang. evt. nye på valg. Skal afleveres senest en uge før
generalforsamlingen. Ligeledes skrives der en beretning på ca. 10 linjer for året 2015.
Denne beretning vil blive vist på overhead m. billede af formanden fra det pågældende
udvalg, på selve generalforsamlingen. Denne beretning afleveres senest fredag d. 5/2 til
Pia Arendt. Evt. forslag til ”Årets AIF’er” og ”Klap på skulderen” afleveres ligeledes til
Pia inden d. 5/2
En bøn til udvalgsformændene om at sende indbydelsen til denne aften ud til deres
medlemmer i god tid.
Selve generalforsamlingen er gratis. Der vil dog blive taget betaling for drikkevarer.

www.frederiks-aif.dk

Pia Arendt laver en beskrivelse ang. børneattester til forretningsordenen.
Datoer for kommende bestyrelsesmøder 2016:
10/3 12/5 22/8 6/10 1/12
Nødråb fra Jette!!! Oprettelse eller rettelse af hold på Conventus, sørg for at der står en
aktivitet. Så den kan tælle i vores statistik, ellers passer vores medlemstal ikke. Og
perioden for aktiviteten skal være på 3 måneder.
Måske kunne der være behov for et nyt Conventus kursus? Evt. med nogle af vores egne
medlemmer som undervisere. Erfa imellem egne brugere. FU følger op.
En ide kunne være at tilmelde sig Viborg Idrætsråds nyhedsbrev. Igennem dette råd er det
muligt at søge om flere forskellige ting så som bolde og lign.
BORDET RUNDT:
FODBOLD: Desværre er det blevet nødvendigt at aflyse Alhede Cup pga. for få
tilmeldinger.
HÅNDBOLD: Er godt i gang med opstart af anden sæson.
BADMINTON: Kunne godt bruge flere medlemmer, så kom frit frem, her er plads til
flere.
SVØMNING: Der er kurser sammen med Viborg svømmeklub. Der vil blive undervisning
i sommerferie perioden for 3-4 hold. Oprettelse af nyt hold for børn med specielle behov,
med plads til 6-8 svømmere. Til disse hold vil der være to ledere. Der vil blive oprettet
hold med ”Løb i vand”. Svømmeskole/kursus for alle trænere. Der vil være en rød tråd
igennem alle hold. 7 ledere på kursus. 2 hjælpetrænere på kursus. Samt to nye trænere. Der
vil komme nyt musikanlæg samt ny madras med forhindringer på i svømmehallen. Uge 31
er der Aquacamp.
MOTION: Godt i gang med planlægning af 2016. Mangler lidt folk i udvalget. Så kom
frisk. Spinning kører rigtig godt.
MOUNTAINBIKE: Der er møde d. 1/2 med tanker omkring de nye spor, som der er
bevilget Lak midler til. Den ”Røde rute” skal opdateres. D. 19/3 er der opstart af Alhedens
MTB klub. Der vil blive et samarbejde med Hald ege MTB. Evt. mulighed for oprettelse
af ren dame hold.
FESTUDVALG: Pia og Alex har været med til møde for at fortælle om det nye
”eventudvalg” som festudvalget bliver ændret til. (Dette kommer til at stå i de nye
vedtægter) Det nye udvalg skal blandt andet hjælpe til med juletræsfest, og andre lign.
arrangementer. Der har været snak om at droppe sportsfesten over en hel weekend, og så
evt. afholde en temafest i hallen i stedet. Hvor der kunne være et samarbejde med f.eks.
Brugsen, Min købmand, Mac-Y, Borgerforeningen og lign.
www.frederiks-aif.dk

SPONSOR: Der skal laves en ny kontrakt på tøj, som ikke nødvendigvis behøver at være
en 4 års kontrakt.
Referent: Mette Skjold.
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