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Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 23-10-2014 
 
Tilstedeværende:  
Formand - Pia Arendt 
Forretningsfører - Jette Schmidt 
Næstformand - Klaus Pontoppidan 
Forretningsudvalg - Mette K. Skjold 
Forretnings- og sponsorudvalg - Fravær 
Håndboldudvalg - Alis Damgaard 
Badmintonudvalg – Kim Skovborg 
Fodboldudvalg – Jeppe Olesen 
Motionsudvalg - Claus Thuesen 
Svømmeudvalg – Klaus Pontoppidan 
Gymnastikudvalg - Heidi V.H. Sørensen 
 
Fraværende: 
Jonas Steiniche Jensen 
 
Punkt 1. 
 
Godkendelse af referat. Godkendt 
 
Punkt 2. Nyt fra Forretningsudvalget. 
 
Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og 
festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger. 
 
Pia A snakkede om børneattester. Det er vigtigt at der bliver indhentet 
børneattester på alle trænere. Senest 7. november skal de være sendt til Klaus 
Pontoppidan. Klaus ønsker at vi KUN udfylder træneroplysningerne. Klaus udfylder 
resten. 
 
FU har talt om kontingentsatser. Iflg. vedtægterne skal det tages op én gang om 
året, idet forhøjelser skal godkendes på generalforsamlingen. Vi skal have lavet en 
samlet oversigt over priserne i AIF. Mette laver en oversigt over de nuværende 
kontingentsatser. Alle udvalg skal skrive til Mette hvad de forskellige hold 
koster senest 7. november. 
 
FU afholder julefrokost for alle udvalgsmedlemmer den 29. november i hallen ved 
Gitte.  
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Punkt 3. Foreningsudvikling 
 
Dette er et nyt punkt, som er blevet tilføjet dagsordenen efter det var på tale til det 
nyligt afholdte seminar. 
 
Pia snakkede om de 3 hovedpunkter. FU har prioriteret punktet: Flere frivillige. 
Punktet: Bedre kommunikation hænger dog en hel del sammen med punktet om 
frivillige.  
Det er vigtigt for foreningen at få fat i flere frivillige, da det er dem der holder 
foreningen i gang.  
En af de idéer der var på bordet til seminaret, var at invitere en nærliggende klub 
som har oplevet stor succes med frivillige herud, for at høre hvad de har gjort. 
 
Foreningen ønsker at lave en fælles foreningsbog. Den skal indeholde oplysninger 
om hvad det indebærer at være en del af foreningen som frivillig. Der skal være 
mulighed for, at folk kan melde sig til forskellige ting.  
 
Pia V. foreslog at hvert udvalg får deres egen folder, idet det kan blive lidt 
uoverskueligt med en samlet bog. 
 
Jonas har foreslået at man kan husstandsomdele foreningsbogen, når den er 
færdiglavet. Man kan også bruge pressemeddelelser. Bogen skal være færdig 
ultimo 2015. 
 
Fodbold og håndbold har hver især en mappe med oplysninger om hjælpere og 
andre praktiske ting. 
 
Vi skal have styr på hvor mange frivillige vi ønsker at få, hvordan vi skal få dem og 
hvornår vores mål skal være nået. 
 
Der er snak om at lave en mobilapp, som kan bruges til forskellige oplysninger til 
medlemmer. Pia opfordrede alle til at bruge Facebook meget mere. 
 
Til mødet den 4. december, skal vi i stedet for at holde julefrokost snakke om 
foreningsudvikling. Dette gøres da vi i forvejen er inviteret til julefrokost den 29. 
november. Alle skal gøre sig nogle tanker om emnet før næste møde. 
 
Det er vigtigt at vi ikke gaber over for mange ting af gangen, så er der større 
mulighed for at komme i mål. 
 
Jeppe fortalte at det var svært at finde hjælpere til Landsmesterskabet. Det havde 
selvfølgelig lidt at gøre med at det lå sammen med Alhedemarkedet. Det er næsten 
umuligt at få folk til at komme med, hvis man bare sender mails. Der er langt 
større virkning ved personlig henvendelse. Det kan dog være lidt svært at finde tid 
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og overskud til dette. Pia V. fortalte at det også havde været svært at få hjælpere 
til Alhedemarkedet. Claus T. sagde at det også var svært at finde fold til udvalget. 
Det kan godt se ud til udadtil, at det kræver mere end det egentlig gør. Det har 
noget at gøre med at mange udvalgsmedlemmer også er instruktører. 
 
Punkt 4. Regnskab. 
 
Jette fortalte at det er tid for at lave budgetter. De skal være hos Jette senest 16-
11-14. 
 
Jette hjælper gerne dem der ønsker det.  
 
Fremover skal vi straks printe kursusbeskrivelsen når vi melder folk på kursus. Det 
skal afleveres hos Jette. Det er noget Folkeoplysningen har besluttet. Når kurset 
først er afholdt, forsvinder det fra DGIs hjemmeside. Alternativt kan mail med 
kursusbeskrivelse videresendes til Jette. 
 
Regnskabet ser rigtig godt ud for tiden. Jette sagde at alle udvalg skal gennemgå 
deres regnskab for at se til at de ikke overskrider budgettet. 
 
Vi har fået resultatet fra Landsmesterskabet. Det gav et overskud på 80.000 kr. 
 
DGI har rost AIF rigtig meget i forbindelse med Landsmesterskabet. Flot! 
 
Der bliver i år betalt en del mere moms end tidligere. Førhen er der blevet trukket 
ting fra, som vi ikke længere kan. 
 
 
Punkt 5. Nyt fra udvalgene 
 
Fodbold. 
 
Fodbold er netop startet med indendørs. Der er enkelte kampe tilbage for seniorer 
udenfor. 
 
De 2 seniorhold ligger begge på andenpladsen i deres serie. Serie 2 holdet kan 
stadig nå at rykke op. 
 
Man overvejer i øjeblikket om der kan være basis for at have 3 seniorhold til næste 
sæson. 
 
Der er et link på vores hjemmeside til et klip på TV midtvest. 
 
Der går en del tid med indsamlingen til kunststofbanen. 
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Håndbold. 
 
Der er netop startet med kampe. Serie 3 damerne vandt 34-10 ved sidste kamp. 
Serie 2 holdet kører også rigtig flot. 
 
VHK havde inviteret alle formænd og trænere til Knæk kurven kampagne. De var til 
kamp og spisning.  
 
Alis fortalte at medlemmerne har været rigtig gode til at få betalt i år. 
 
Badminton. 
 
Der er omkring 10-12 ungdomsspillere, så det ligger rigtig fint.  
 
Kim fortalte at de gerne vil finde nogle flere trænere, så de kan udvide med andre 
hold. 
 
Der er stævne 8-11-14 for både ungdom og seniorer. Arrangør er DGI. Aif har flere 
deltagere. Kim vil slå det op på hjemmesiden og på Facebook. Evt. også lave 
pressemeddelelse til Uge-avisen. 
 
 
Gymnastik. 
 
Gymnastik kører fornuftigt. Dog var der ikke meget tilslutning til familieholdet, 
hvorfor man har besluttet at nedlægge det igen. Til gengæld er der en del børn 
tilmeldt de 2 springhold.  
Yoga har ikke ret mange tilmeldte, men man ser tiden an indtil nytår, hvorefter det 
besluttes om holdet skal fortsætte.  
 
Svømning. 
 
Svømmeudvalget er i gang med at få alting lidt mere skemalagt. Man har valgt at 
starte helt på en frisk. Der bliver arbejdet en del på nogle kurser. 
 
Der er startet et hold op om torsdagen, som kører rigtig fint. 
 
Familiesvømning om fredagen kører rigtig godt. 
 
Der har netop været afholdt træningslejr for 25 deltagere. Stor succes. Det er dog 
vigtigt at der ikke kommer flere end 25 deltagere, idet det bliver for uoverskueligt. 
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Der bliver lidt udskiftning i udvalget ved årsskiftet. Man uddelegerer de forskellige 
opgaver i svømmeudvalget, så det hele bliver lidt nemmere mht. hvem der gør 
hvad. 
 
Man vil forsøge at lave et større samarbejde med andre klubber. Der bliver afholdt 
Sofus cup snart. Aif stiller med 26 deltagere. 
 
Motion. 
 
Der er en smule fald i antallet af løbere, men det er helt normalt ved denne årstid. 
 
Der er lavet et skadeshold, som bruger spinning. 
 
Der er julefrokost i motionsudvalget 21-11-14. 
 
Motion har brugt en del penge på kurser, men Claus mener at de er godt givet ud. 
Der er kommet 2 nye piger som skal på kursus i spinning, så der kan startes flere 
hold. Der er også sendt endnu en løbeinstruktør på kursus. 
 
 
Festudvalget. 
 
Vi er kommet rigtig godt i gang. Vi har mange idéer på bordet. Musikken er bestilt. 
 
Festen bliver flyttet til den 14-16. august 2015. 
 
Det hele bliver ændret ift. tidligere år. 
 
Pia V. fortalte at vi gerne vil have fyldt weekenden op med mange forskellige 
indslag, som de forskellige udvalg kan stå for. Alle udvalg har modtaget en mail, 
hvor vi beder alle om at indsende idéer.  
 
Tour de Alheden fortsætter ved Kristi Himmelfartsferien.  
 
Pia V. ønsker at få skrevet en masse oplysninger ned omkring hvad der skal gøres 
ifm. festen. Der er ønske om at få lavet et årshjul. Det er svært at holde styr på 
hvad der skal gøres når der ikke er skrevet noget ned omkring det. Vi vil gerne 
have uddelegeret opgaverne, hvilket burde nemt kunne lade sig gøre, da vi er 8 
medlemmer nu. 
 
Pia A. foreslog at man flytter festen til lørdag, for at folk ikke er alt for trætte 
lørdag. 
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Jeppe fortalte at man i Ilskov holder festen umiddelbart efter traktortrækket. Det 
giver rigtig meget handel med øl. 
 
Det er stadig uklart om Ans skal leje teltet den weekend eller ej. 
 
 
Eventuelt. 
 
Claus spurgte om udvalgene skal spørge nogen om lov før de overskrider 
budgettet. Der er enighed om, at det kommer lidt an på hvad det skyldes og hvor 
mange penge det drejer sig om. Jette sagde, at hvis det er et anseeligt beløb det 
drejer sig om, skal forretningsudvalget spørges om lov. I det hele taget, skal man 
rette henvendelse til FU, når man ønsker at bruge større beløb. Er man i tvivl, så 
spørg! 
 
Det er dog generelt en god idé at bruge penge på at uddanne folk. 
 
 
Kim spurgte hvor tit regnskabet på Conventus bliver opdateret. Jette bogfører 
jævnligt, så det er som oftest rimeligt korrekt. Dog skal man huske at f.eks. halleje 
ikke altid er kommet med.   
 
Jette og Pia A, har været til et møde på kommunen ifm. at alle nu skal bruge 
Conventus. 
 
Gymnastikudvalget skal fremover booke gymnastiksalen igennem Conventus. 
 
 


