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Referat af AIF bestyrelsesmøde 23. januar 2019 
 
Tilstede: Pia Arendt (Formand), Jonas Steiniche Jensen (FU og Sponsoransvarlig), Pia Kvist Helding 
(Gymnastik), Gitte Madsen (Motion), Anders Bertel (Fodbold), Thomas Laier (badminton), Jette 
Schmidt (forretningsfører) og Christian Bräuner (FU).  
 
Afbud fra: Poul Erik Clausen (FU), Helle Thøgersen (Håndbold), Anders Detlefsen (deltog i den sidste 
del) (Svømning) og Jonas Jordalen (e-Sport). 
 
 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat fra bestyrelsesmøde 29/11 2018 er godkendt uden bemærkninger.  
 
 
2 Nyt fra forretningsudvalget. 
 

1. Lodsedler, julekalendere, fyrværkeri - status: 
 
Salg af lodsedler: 
Fået ca. 6.000 kr. i overskud – men MEGET stort arbejde – så overvejer at droppe dette næste 
år, og i stedet fokusere mere på salg af julekalendere. 
 
Salg af julekalendere: 
Julekalendere pænt overskud ca. 19.000 kr. – meget flot 
 
Juletræsfest: 
Lille underskud på ca. -1.000 kr. Optimering af indkøb forventes at bidrage til et positivt resultat 
for 2019. 
 
Salg af fyrværkeri: 
Ca. 20.000 i overskud. Meget stort arbejde – fremtiden for dette overvejes – evt. med flere 
personer som ansvarlige for dette. 
 
 
2. Status esport: 
 
6 hold oprettet. Er kommet godt i gang. 
 
4 hold med Counter Strike. 1 hold med LOL (League Of Legends). 1 hold med ”Hygge-gaming” 
oprettet efterfølgende – er allerede fyldt op.  
 
Pt. 30 – 40 medlemmer. 
 
 
3. Status klubhus: 
 
Godt i gang med indretning indendørs. 
 
Uden for skal der laves kloakseparering samt fjernvarme ligger ny stikledning ind, når der er 
gravet op. Dette sættes snart i gang. 
 
Der indhentes tilbud på at få asfalteret parkeringsplads mellem huset og vejen i sammenhæng 
med hallens parkeringsplads. 
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4. Booking af klubhuset: 
 
Foretages igennem Conventus -> Booking -> AIF klubhus (enten køkken/alrum eller mødelokale 
kan bookes. 
 
Hvis disse ikke fremgår af oversigten, så tryk på ”Indstillinger” -> her afkrydses ud for 
”Køkken/Alrum” og ”Møderum” -> tryk på ”vis”. Herefter skulle disse gerne fremgå af booking 
oversigten. 
 
 
5. ”Kartoffel festival”: 
 
Afholdes 4. og 5. oktober. AIF skal afholde ”Oktober-fest” lørdag aften den 5. oktober 2019. AIF 
er ansvarlig for ”Oktober festen”, og har også den økonomiske risiko vedr. dette. 
 
Sæt et stort X i kalenderen. 
 
 
6. Generalforsamling: 
 
Der afholdes generalforsamling i AIF fredag den 15. marts 2019 kl. 18:00 i kulturhuset med 
følgende program: 
 
18.00-19.00 GF 
19.00-19.30 eSport + tyrolerfest orientering + Årets AIF’er og Klap på skulderen 
19.30-20.30 Spisning – 2 genstande pr. person 
20.30-21.00 MAC Y Gin/rom smagning 
21.00-01.00 Musik/dans ved Mathias Andersen fra Mønsted 
 
 
Forslag til ændring af vedtægter vedr. oprettelse af 2 nye udvalg: 
 

- E-sport udvalg 
- ”60+” udvalg 

 
Ovenstående kræver en vedtægtsændring, hvorfor det skal vedtages på generalforsamlingen. 

 
 

Input fra udvalgsformænd til generalforsamlingen – OBS deadline uge 7: 
 

Alle udvalgsformænd skal senest søndag den 17/2-2019 i uge 7 sende følgende til Pia: 
 
- Beretning 
- Indstilling + begrundelse til Årets AIF’er 2018 + Klap på skulderen 
- Oversigt over udvalgsmedlemmer for kommende år 2019/2020 

 
 
7. Budget 2019: 
 
Budget for 2019 udviser et forventet resultat på +1.800 kr. 
 
Budget for 2019 blev godkendt og kan fremlægges på generalforsamlingen 15. marts 2019. 
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3 Foreningsudvikling. 
Intet til drøftelse under dette punkt. 
 
 
4 Regnskab. 
Regnskab for 2018 er ikke helt endeligt endnu - men der forventes et pænt overskud. 
 
 
5 Nyt fra udvalgene. 
 
Svømning: 
Det går rigtig godt. Dog oplevet en mindre medlems-nedgang her efter nytår. 
Kommer nok til at mangle trænere efter sommerferien 2019 – der arbejdes på at finde nye trænere. 
Svømmeweekend i uge 10 – forventer ca. 100 svømmere. 
 
 
Fodbold:  
Lige afholdt Alhede cup med succes. Planlægger lidt ændringer næste år – specielt vedr. opdeling af  
senior hold for at få flere med her. 
Dame senior (sammen med Kjellerup) er startet op. 
Herre senior starter op 1. lørdag i februar. 
U-træner siden: Lidt problemer med KKIK samarbejde, da de ikke kan finde folk til bestyrelse mv. i 
KKIK. Håber på en løsning, så samarbejdet kan fortsætte. 
 
 
Motion: 
Afholdt fælles træning - 14 havde tilmeldt sig – men endte med 33 – flot tilslutning. 
Spinning: går rigtig fint. 
Løb: lidt manglende tilslutning – sammenhæng med det ”dårlige” vejr for årstiden. 
MTB træner ”kun” lørdag pt. 
DGi Hærvejsløbet kommer med start fra Frederiks igen i år. Evt. hjælpe med uddeling af trøfler i 
Dollerup ifm. dette – det vil give 10.000 kr. (tilbudt af arrangørerne ”DGI)”). DETTE ER EN GOD 
MULIGHED FOR AT TJENE PENGE TIL AIF – MOTION HAR IKKE RESOURCER TIL DETTE – 
SÅ ANDRE UDVALG MÅ GERNE BYDE IND PÅ DETTE. 
 
 
Gymnastik: 
Har været på Bjergsnæs med stor succes. (var dog samme weekend som ”svømme-weekend” – det 
ønskes, at udvalgene bliver bedre til at koordinere, så de enkelte udvalgs arrangementer ikke falder 
sammen) 
Fortsat højt medlemstal. 
Gymnastikopvisning i marts/april måned. 
 
 
 
Badminton: 
Motion kører fint. Dog lidt ledige baner her efter nytår. 
Ungdom ca. 15 personer med her – en del niveau og aldersforskel – men som forventet pga. den 
relativt lave andel. 
Seniorer er i gang.  
 
Sponsor:  
30 nye sponsoraftaler til genforhandling i år. 
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Håndbold: 
Intet nyt. (afbud) 
 
 
6 Eventuelt. 
Intet til drøftelse under eventuelt. 
 
 
 
 
Næste FU møde er mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00. 
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00. 
 
 
/referent Christian Bräuner 
 


