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AIF Bestyrelsesmøde torsdag d. 23 august 
 
Deltagere: Pia, Jette, Helle, Gitte, Tine, Thomas, Tina og Jonas 
Afbud: Poul Erik, Christian Bräuner, Anders Bertel 

 
 
 

1) Status Klubhuset  
Huset er malet færdig, Alarm / gitter bestilt, rengøring udført, gulv slebet, møbler skal bestilles. 
Vinduer pudset. Loftvinder udskiftet. Pavillionen er sat til salg. Gulvet er slebet og pudset op. 
 

2) Status esport 
5 stk. instruktør tager på uddannelse i esport. Vi forventer opstart af 3 esport hold. Der er indkøbt 
10 spillestationer – kan leveres indenfor 1 uge. Opstartsmøde/informations aften i støbeskeen. 
DGI foreningspulje er ansøgt kr. 150.000,-. 
 

3) Status skolesamarbejdet 
Aktivitetsmedarbejder (Anders Bertel) er vi i dialog med sammen med Viborg kommune – afslag 
i første omgang for at forlænge projektet.  
Junior idrætsleder blev drøftet – stor opbakning fra de unge om at deltage. Vi skal i AIF være 
meget positive og imødekommende for de unge der skal ud i praktik  
 
 

4) Arrangementsgruppe 
Møde afholdt med den nye gruppe - Claus Thuesen og Jette Bundgaard. Formålet med gruppen er 
at være tovholder på de små og store events i AIF regi; Forårsmesse, Open by night, Mac y 
pølsesalg, juletræsfest Man må meget gerne byde ind med evt. nye medlemmer til gruppen 
 
 

5) Sponsor/frivillig aften 
På Kongenshus Kro og hotel. Indbydelse til sponsorer er udsendt. De frivillige og 
bestyrelsesmedlemmer modtager indbydelsen primo september.  
 

6) Regnskab  
Ser rigtig fornuftigt ud! 
 

7) Bordet rundt: 
 

Håndbold:  
Senior er gået igang m træning – ungdom starter primo september. Work shop på mandag d. 27 
august for alle trænere. Der er lavet holdsamarbejdet med U14 KKIK, U10 og U12 kan også 
komme i betragtning. Børnehaven Solomio er kontaktet med henblik på at få de små op i hallen – 
super ide som der bliver arbejdet med. Mht Håndboldkaravanen håber vi at de kan komme forbi 
efter nytår. Planlægning for Senior til Prag ved sæsonafslutning. Håndboldfitness starter op i uge 
38.  
 
Motion: 
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12 timers thriatlon og hærvejscykelløb er vel overstået med succes. Cykelløbet giver ca 10.000,- i 
plus. Er blevet spurgt om vi kan have 100 deltagere mere næste år- motionsafdelingen har sagt ja.  
Der blev spurgt ind til materialerne i containerne på  festpladsen – vi vil gerne have tingene over i 
vores nye Klubhus. Forslag fra motion: annoncering – hvorfor ikke forhandle med Ugeavisen om 
en fast rubrik – dette undersøges. Viborg Trail Arena – vi er ikke medlem endnu – der skal betales 
pr. medlem der er i mtb og løb. – Kasseren kan forvente en regning. Ellers er der startet op efter 
ferien – nye og gamle medlemmer dukker op igen. Mtb er også startet op - Klaus og Lena Bertel 
har startet damehold op – træning hver mandag kl. 18.  Spinning starter op i efteråret – afhængig 
af vejret. 
 
Gymnastik: 
Opstart primo september. Redskaber bliver gået igennem. 3 børnehold og 3 voksenhold starter op 
 
Badminton: 
Er startet op i senior – motionister starter op 31 august. Ungdom starter også op. Badminton vil           
gerne have en ung hjælpetræner – evt. fra Junior idrætsleder uddannelsen. Er klar på endnu en tørn 
ifbm skoledagen. Nu 4 bestyrelsesmedlemmer 
 
Svømning: 
Opstart i uge 36 – nu 400 medlemmer – alle små hold er fyldtd op. Der er 23 på venteliste på 
sælhunde og 18 på pingviner! Masser af nye medlemmer på vej. Særligt de små er der meget pres 
på. Oprettet endnu et begynderhold om torsdagen fra 8 år til 15 år. Fået endnu en parasvømmer. – 
kunne blive en god historie i pressen også. Et klubmesterskab er på trapperne. Aquacamp afholdt i 
uge 32 

             
            Fodbold: 

Opstart af alle udendørs hold efter sommer. Samarbejde med Kjellerup IF vedr. Pige og 
damefodbold – også kvindeserie vest. Oprykning til serie 1 damer og serie 4 herre. Stort arbejde 
med at finde trænere til 2-3 hold til efterårsferien.  
 
Sponsor:  
Mangler 3-4 sponsorkontrakter for sæsonen 2018 – i 2019 ligger der 26 aftaler der fornyes – så 
der skal gerne findes ekstra kræfter til dette. Nye sponsorer: Go smag Ranjith– Tømrermester Kim 
Nyrup, Alhedehallen, Helle dyrlæge – mobil dyreklinik.  
 
 
 
Kaffe og kage 


