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Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 15-01-2015 
 
Tilstedeværende:  
Formand - Pia Arendt 
Næstformand - Klaus Pontoppidan 
Forretningsudvalg - Mette K. Skjold 
Håndboldudvalg - Alis Damgaard 
Badmintonudvalg – Kim Skovborg 
Motionsudvalg - Claus Thuesen 
Svømmeudvalg – Klaus Pontoppidan 
Festudvalg – Pia Vetche 
Sponsor – Jonas Steiniche Jensen 
 
Fraværende: 
Anders Bertel, Heidi Sørensen og Jette Schmidt 
 
Punkt 1. 
 
Godkendelse af referat. Godkendt 
 
Punkt 2. Nyt fra Forretningsudvalget. 
 
Jette vil gerne hurtigst muligt have svar på sit "hjertesuk" som hun har sendt ud pr. 
mail. 
Der blev drøftet generalforsamling, som afholdes d. 27. Februar. Der er ved at 
være styr på det. Husk at give Pia besked ang. evt. nye medlemmer til de 
forskellige udvalg.  
Pia vil gerne have årsberetning fra de forskellige udvalg og indstilling til årets AIF'er 
senest d. 2. Februar. 
 
Punkt 3. Foreningsudvikling 
 
Der bliver arbejdet på at få foreningshåndbogen færdig inden sommerferien. Der 
bliver udleveret en skabelon, som skal udfyldes og afleveres til bestyrelsesmøde d. 
12. Marts.  
Det kunne være en idé at bogen præsenteres samtidig med åbning af kunstgræs 
banen.  
DGI kører JA-kampagne, vi påtænker i AIF at kører en kampagne sammen med. 
Pia og Jonas får lavet plakater til ophæng/flyers.   
 
Punkt. 4. Regnskab 
 
Jette var fraværende, - så intet nyt der. 
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Punkt 5. Nyt fra udvalgene – kort runde 
 
Fodbold. 
 
Der skal afholdes Alhede-cup i følgende weekend  med 97 hold tilmeldt.  
Man forventer at gå i jorden om en måneds tid, til den nye kunstgræs bane. Der 
mangler pt. Ca. 180.000 kr. for at være i mål med indsamlingen til banen. 
Opstart af herresenior skete d. 31. januar.   
 
Håndbold. 
 
Der blevet udleveret sedler til de voksne spillere ang. arrangementer til byfesten. 
Begge damehold er rykket op i serie 1 og 2. 
 
Badminton. 
 
8 Ungdomsspillere havde været til et godt stævne i den foregående weekend. Og 
der vil nu blive tilbudt at træne to gange om ugen til ungdomsspillerne 
 
Gymnastik. 
 
Jane Pontoppidan vil indtræde som ny formand for gymnastik udvalget. 
Så er der opstart af et nyt cheerleader hold, Pee Wee i kulturhuset torsdag fra kl. 
16.00-17.30 d. 5. februar.  
 
Svømning. 
 
Der stort set de samme antal medlemmer som sidste år. 
Poul træder ud af svømmeudvalget.  
Der vil blive afholdt et 5 dages Aqua-camp for de 7-12 årige.  
Samtidig vil der blive afholdt en gratis svømme dag for alle i hele landet, dette 
kommer til at foregå d. 10. oktober.  
Så er der kursus for instruktører d. 22. februar. 
 
Motion. 
 
Har fået en henvendelse fra DGI i forbindelse med TV programmet "Rigtige mænd" 
ang. åbent hus arrangement lørdag den 28. februar med Løb- Spinning- Svømning. 
Tilmelding til det nye hold "Sundt Liv" kører rigtig godt. 
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Festudvalget. 
 
De har desværre haft indbrud i containeren, og fået stjålet en del el udstyr, samt 
lyskæder. Er anmeldt til politiet og forsikringen. 
Der er pt. følgende forslag til byfesten: Mountainbikeløb. Fodboldturnering. 
Havetraktortræk. Amerikanerbilshow. 
Evt. bygge ny midterbar.  
Der vil blive pattegris fredag aften med underholdning.  
 
Sponsorudvalget. 
 
Der er 16 nye sponsorkontrakter som skal forhandles. 
Andelskassen er blevet stor sponsor igen. 
Evt. prøve at få nye reklamer i hallen, med en god pris til sponsorerne.  
Man vil prøve at få lavet en samlet liste over hvad der er behov for inden for 
præmier og pokaler, så man ikke skal kontakte leverandøren så mange gange.  
 
 
Eventuelt. 
 
Alis foreslog, at vi rykker mødestart til kl. 19.00 i stedet for kl. 19.30, så der var 
bedre tid til, at folk blev og fik kaffe og snakkede på tværs af udvalgene. Det blev 
vedtaget, derfor starter alle bestyrelsesmøder fremover kl. 19.00. 
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 12. marts kl. 19.00 i MØDERUM 1 
 


