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Foreningsudvikling

Referat godkendt

Evaluering af foreningsdagen, vi var tilfredse med fremmødet. God
fest om aften, og positive tilbagemeldinger fra vores sponsorer,
eneste minus var at der ikke var mad nok. Udgiften til festen var et
godt stykke under det budgetterede. Alt i alt vurderes det at
arrangementet var en succes.

FB – gruppen bliver gjort aktiv for alle interesserede, Alex
arrangerer med Jeppe at han skal kontaktes og så giver han
adgangen.
Netværksmødet med de andre foreninger i området, bliver genstartet
og vi vil være vært ved det første møde. Pia får en dato fra DGI og
Pia inviterer hele bestyrelsen.
Renovering af klublokalet, især køkken så det bliver mere hyggeligt
at være her, det skal aftales med hallens bestyrelse. Hallens
bestyrelse har været ude og se andre idrætscentre for at søge
inspiration til hvorledes man kan gøre det mere attraktivt at bruge
hallen.
Der vil være et arrangement på MAC Y fredag d. 23/10 kl 18.30 for
alle bestyrelses medlemmerne.
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Vi er blevet kontaktet af forældre foreningen som er blevet nedlagt,
der er blevet afholdt et møde med den afgående bestyrelse hvor vi er
blevet spurgt om vi vil overtage julekalender salget, og
juletræsfesten. Der er drejerbøger for begge arrangementet og derfor
har vi i år valgt at tage opgaverne, men derefter skal der evalueres
og træffes beslutning om dert er noget der skal fortsætte.
Juletræsfesten skal laves om og derfor kunne man kontakte frost om
de vil være interesserede i at hjælpe ved juletræsfesten og Pia V
arbejder videre med denne opgave. Problemet med at forældre
foreningen er nedlagt er helt klart at det tilskud som de har givet til
unge idrætten forsvinder, derfor kunne vi arbejde med ideer så som
støttemedlemmer og passive medlemmer som så kunne give lidt
tilskud til ungdomsarbejdet.
Poul Erik har foreslået at vi udbygger samarbejdet med skolen, især
med henblik på den nye skole reform. Pia og Poul Erik arbejder
videre sammen med skolen omkring dette samarbejde. Mange
forskellige input omkring ideen, og der er enighed om at det er nu vi
skal gribe bolden og derfor skal et møde skal sættes op hurtigst
muligt, med skole ledelsen og bestyrelsen.
Hjemmesiden skal kontrolleres, så det bedes alle formændene lige at
sikre at deres sider er opdaterede.
Husk børneattesterne i forbindelse med opstart af de nye hold, kun i
forbindelse med nye trænere.

Regnskabsopfølgning

Mangler oplysninger fra Claus Thuesen så derfor kan der ikke laves
regnskab. Billag for lønudbetaling. Der snakkes omkring det at dele
betalingerne over to gange frem for en gang om året, skal man
ændre på det skal det op på generalforsamlingen.
I forbindelse med at inddrive betalinger fra medlemmer der har
svært ved at få betalt, kunne der oprettes et standard brev, som
kunne sendes til de medlemmer som har lidt svært ved at betale
kontigent.

a.

Nyt fra udvalgene
Fodbold

Afsluttet arbejdet omkring kunstgræsbanen, og det er gået rigtig
godt, de få udeståender der fortsat er bliver afsluttet inden udgang
august.
Der er startet et samarbejde med KKIK i ungdomsrækkerne. Store
forventninger til dette samarbejde.

www.frederiks-aif.dk

Der ledes efter en ny senior træner til næste sæson.

b.

Håndbold

c.

Badminton

Starter senior damer 25 august, er rykket pågrund af træner mangel,
2 træner emner som der skal vurderes, og så træffes der en afgørelse
omkring hvem af dem det bliver.

Der er fundet en afløser for Kim og det er Tina Madsen samt
Michael Pagh, der var 8 - 10 ungdomsspillere til træning d.d.
Motionisterne starter i september. Det vil blive således at man
bestiller en bane, så det kun er en betaling i convensus.

d.

Gymnastik

Der er opstart i uge 36-37, og der er en ny dans på programmet
”groove”, en ny form for dans som nu skal forsøges i Frederiks. Det
er på hjemmesiden. Træningslejr sammen med gymnastik og
svømning i efteråret. En helt ny bestyrelse men det går godt

e.

Svømning

Aqua camp lige afholdt med 32 deltagere, stor succes, billeder på
hjemmesiden. Hård opstart for de nye svømmehold, mange telefon
opkald og mails.
4 oktober store svømmedag i hallen i samarbejde med
hjerteforeningen.
Fri svøm om fredagen vil blive fra 17 til 19.
Har oplevet en del problemer med convensus og vil gerne have et
kursus mere. Forsøger at samle nok til et kursus.
6 nye trænere og 3 der forlader svøm, der er 7 der har tilmeldt sig til
den store svømmeuddannelse. Et opstarts kursus for alle trænere i
forbindelse med opstart af sæsonen.

f.

g.

Motion

Siden sidst er der afholdt sponsorcykelløb med stor succes, 38.000
kr i indtjening, og der er afholdt 24 timersløb hvor vi blev placeret
bedre end karup løbeklub. 4 faste løbehold og mulighed for gå hold
også.

Fest

Der er møde i aften i festudvalget også, for at binde de sidste ender
sammen til festen. Der er en plan for alle aktiviteter på festpladsen,
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og der er lavet et kort hvor man kan se hvor de forskellige aktiviteter
foregår.
Der vil være en annonce i ugeavisen i næste uge og der vil komme
en presse meddelelse derud over vil det blive opslået alle de steder
hvor det er muligt, facebook osv.
Der er sendt opgaver ud til alle udvalg med de opgaver de skal klare
i forbindelse med byfesten
Foreslag om en evaluering efter festen, med ris og ros til
festudvalget og arrangementet.
Et opråb til de andre udvalg om at træde til hvis man sidder med
noget viden, der er til gavn for festudvalget.
Jette undersøger hvor mange småpenge der skal veksles til festen,
derudover undersøger Jette ved handelsbanken i karup omkring
aflevering af penge under festen og bestiller en nøgle samtidig.
Vi skal alle sørge for at reklamere for aktiviteterne om søndagen, så
der er opbakning til alle festensdage.
MAC Y stiller med whisky, rom osv til festen, der vil være spiritus
kort på bordene så man kan se hvad der er mulighed for at bestille.
Midterbaren kommer ikke, da der har været problemer med
tegningerne på teltet. Byggetilladelsen er kommet og nu mangler der
kun brandtilladelsen.

h.

Sponsor

Intet nyt fra sponsor afdelingen.

17.08.2015 Referent Alex Thomsen
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