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Referat af AIF bestyrelsesmøde 22.08.16 
 

Deltagere: Michael Pagh, Jonas Jensen, Poul Duch, Anders Bertel, Claus Thuesen, Mette 
Klokkeris, Alis Damgaard, Jette Smith, Pia Viller Arendt, Charlotte Sonne og referent Alex 
Thomsen 
 
FU 
Seminar weekend. 
Seminar fredag d. 30.09 til 01.10 
Program udsendes d. 23.08, der er lidt forberedelse for hver enkelt deltager inden selve 
seminariet 
Der kan man se hele programmet for seminaret. 
DGI kommer fredag og starter et par timer og fortsætter igen lørdag, planen er at vi skal have 
udarbejdet værdigrundlaget for AIF. 
 
Pølsesalg i forbindelse med whisky salg til deres fest. De frivillige vil komme gratis ind og høre 
Queen Machine. Overskuddet for pølsesalget går til AIF. 
Følgende har meldt sig, Poul Erik, Charlotte Poul Duch, Alis, Tommy Pedersen Claus Thuesen 
og Stephanie. Det er pølse salg fra ca. kl 23 til næste morgen. 
 
Eventudvalget 
Sportsdag: 
Spiritus bevillingen er kommet, der sælges øl, vand og vin. 
Der kommer en annonce i avisen onsdag d. 24.08 
Der er opsat plakater rundt om i byen, der har dog været problemer med at få den sat op på 
vores hjemmeside. Det skal være på forsiden og ikke som et hyperlink.  
MTB starter bag kulturhuset og slutter omme bag hal 1, man kører ved siden af svømmehallen. 
Traktortræk, bliver over for kulturhuset på den lange græsplæne, alle andre aktiviteter vil være 
omkring kunstgræs banen. Sjov med håndbold og badminton og så vil der være fodbold. 
Hver enkelt afdeling skal selv sørge for hjælpere, kan man ikke det skal man sørge for at 
spørge de andre afdelinger. 
Der mangles hjælpere til at stege pølser, fra kl 10 og i løbet af dagen, og nogle stykker til at 
sælge øl fra kl 14 frem til kl. 16. Svømmeudvalget er sponsor ved annoncerne.  
Fredag vil Dennis og Jan samt 5 – 6 hjælpere gøre klar ved hallen og Tawi skal evt. hjælpe med 
at sætte telte, borde og stole op kl. ca. 15.30. 
Der skal skaffes 2 hjælpere til at tage mod betaling fra kl 9 – 10 lørdag morgen. Claus Thuesen 
og en mere sælger billetter til MTB løbet. 
 
Eventudvalget skal lave juletræ i samarbejde med Pia, Alis og handelsstandsforeningen. 
Fyrværkerisalg styres i samarbejde med Jonas.  
 
Regnskabet: 
Regnskabet gennemgået og vi har et overskud på 246.786 kr. og vi forventer at ende året med 
et overskud. 
Husk at der er mulighed for at søge tilskud i ”børnefonden” 
Man kan søge tilskud ved AIF, til for eksempel forskellige løb, eller andre arrangementer. 
Husk at få bon‘er når der købes på kontoen i brugsen og sørg for at få dem afleveret ved Jette. 
Der skal findes en ny ordning med Brugsen, så vi bedre kan styre hvem der køber på kontoen i 
AIF. 
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Motion: 
Der er op startet efter sommerferien i uge 33 
Sponsorcykelløb: succes og cirka indtjent 40.000 
24 timers løb: var en succes og skal gentages næste år. 
 
Fodbold: 
Efterårs sæsonen er startet for alle hold og der er fundet trænere til alle hold over 
sommerferien. Der arbejdes på at blive klar til indendørs sæsonen, tider skal fordeles. 
Samarbejdet med KKIK kører men kan sagtens forbedres, AIF er den store tovholder på 
samarbejdet.  
Brande Cup har været en succes både sportsligt og socialt og skal helt sikkert gentages næste 
år og helst med flere deltagere. Der er nogle ungdomstrænere der har 4 træninger med 
SFO’en. 2 hold deltog i sponsorcykelløbet. 
 
Badminton: 
Senior holdet er startet  
Ungedoms holdet starter start september sammen med motionisterne 
Michael og Jette har været på kursus i miniton. Jette og en anden bliver træner og der startes et 
hold op for børn ned til 3 år. Der snakkes om et samarbejde med Morten fra SFO om at de kan 
komme op og træne engang i mellem. Der mangles hjælpere/trænere/bestyrelsesmedlemmer 
og det er rigtig svært at få folk til at hjælpe.  
 
Svømning: 
Der er åbnet for tilmelding til næste sæson. Der er lukket 4 hold pga. træner mangel. Der er 
trænermøde opstart 01.09  
Der er tilmeldt 386 og 24 på venteliste. 
Agua fun & run fortsætter indtil jul. 
 
Håndbold:  
Der har været et møde omkring håndbold, hvor der er kommet 8 nye trænere og 4 nye hold. Det 
er en del af skole samarbejdet, og fredag d. 09.09 er der trænings dag sammen med skolen og 
gymnastik. 2 nye i bestyrelsen  
Der er mange frivillige til skolearrangementet. Træneren er stoppet (Lars), da han har fået nyt 
arbejde. 
Poul spørger om der kan findes flere tider i hallen, så det var muligt at træne to gange om ugen, 
men der er desværre ikke plads til flere hold i hallen. På sigt er der ønske om 2 træninger om 
ugen. 
 
Sponsor: 
Der mangler lidt genforhandlinger for 2016. 
Sponsoraften d. 11.11 hos Mac Y 
Der skal investeres i en hoppeborg til AIF, som kan lejes til forskellige arrangementer 
 
Gymnastik: 
Var ikke til stede. 
 
Evt: Intet. 


