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Referat fra bestyrelsesmøde i Alhedens Idrætsforening 
 
     Frederiks den 23. marts 2018 
 
 
Tilstede: 
Pia Arendt, FU 
Gitte Madsen, Motion 
Poul Erik Clausen, FU 
Jonas Steiniche Jensen, FU 
Tine Nygaard, Gymnastik 
Thomas Laier, Badminton 
Anders Detlefsen, Svømning 
 
Afbud fra: 
Anders Bertel, Fodbold 
Christian Braüner, FU 
Helle Thøgersen, Håndbold 
Jette Schmidt, forretningsfører  
 
  
Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt uden kommentarer 
 
Nyt fra forretningsudvalget: 
Evaluering af generalforsamling. Der var enighed om, at det havde været en fantastik aften. Maden og 
musikken var rigtig fin. Vinsmagningen gik fint, måske lige lidt rigelig med to og der manglede ikke 
åbnede vine, men helt sikkert noget der er med til at trække folk til.  
 
Valg til hallens bestyrelse: 
Anders Bertel og Mie ønsker genvalg, repræsentantskabsmøde slut april. 
 
Netværksmøde 
 
Forårsmesse 7/4 kl. 11-16: 
OK manden kommer og står der ca. kl. 11-15 
Håndbold melder 2 personer fra kl. 11-13 
Pia og Gitte kl. 13-14.30 
Anders og Henrik kl. 14.30 – 16, pakker efterfølgende hoppeborgen ned. 
 
Foreningsudvikling: 
Børnehaven: Vi er indstillet til at få 300.000 kr. til renovering af bygningen!! 
AIF har budt at give 350.000 kr. til køb af børnehaven. 
Falder det på plads, bliver den officielle overtagelsesdato 1/5-2018 
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Regnskabsopfølgning: 
Ikke nyt 
 
 
Nyt fra udvalgene (bordet rundt): 
 
Fodbold:  
Godt fodboldstævne med overnatning på skolen. 
Opfølgning vedr. samarbejde på u18 og seniordamesiden med Kjellerup IF. Vigtigt, at vi er ekstra obs 
vedr. at vi ikke taber spillere, og at vi husker, at vi er en breddeidrætsforening.  
 
Håndbold.  
Intet nyt. 
 
Badminton.  
Vi har fået en DK-mester veteran med ny hofte Martin😊 Formandsskifte… 
 
Gymnastik.  
Trænerproblem til næste sæson - arbejder på sagen. Der bliver desværre ikke noget dansehold til næste 
sæson, da instruktøren har trukket sig. Vi er ved at forberede gymnastikopvisning. 
 
Svømning.  
Der er afholdt en meget succesrig svømmeweekend med ca. 95 deltagende børn. 
Nyt medlem i udvalget. DGI vil gerne komme og afholde nogle stilartskurser. 
 
Motion.  
Kombi-kontingentet er sat i gang, hvilket er en succes. Spinning har kørt med ekstra timer. Der skal 
afholdes en motionsdag søndag den 25/3 med efterfølgende fællesspisning.  
Der er oprettet en bødekasse til, når folk udebliver fra deres bookede spinningcykler.  
Den 20/4 skal der testes DGI tidstagningsudstyr.  
Tour de Alheden er i fuld gang med forberedelser.  
12-timers triathlon forberedelser er også i fuld gang, den kommer i år med en lillebror, som er en 6-timers 
triathlon. 
 
Event.  
Eventudvalget er gået i dvale.  
Arrangementsgruppen søger deltagere.  
 
Vi skal forsøge at gøre mere brug af facebooksiden ”Hjælper i AIF”. 
 
Sponsor.  
Der er 20 sponsorer til genforhandling.  
 
Eventuelt:  
AIF hjemmesiden skal opdateres med den nye klubdragt. 
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