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Referat fra bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 24/4-2017 
 
Tilstede: Alis Damgaard, Anders Detlefsen, Christian Bräuner, Gitte Vestergaard Madsen, Jette Schmidt, 
Jonas Steiniche Jensen, Poul Duch, Thomas Laier, Pia Arndt og Poul Erik Clausen. 
Afbud fra: Michael Pagh, Anders Bertel og Stefanie Petersen 
 

1. Nyt fra FU 

Velkommen til Christian i FU – vi glæder os til samarbejdet. 
Konstituering og fordeling af opgaver 
Formand – Pia Arendt 
Næstformand – Poul Erik Clausen 
Sekretær – går på skift imellem udvalgets medlemmer (minus Pia)  
Opgaver: 
Skolesamarbejdet – Poul Erik (og Pia) 
 
Evaluering af GF 
God aften, men en skam, at der ikke kommer mere gang i den på dansegulvet. 
Til næste år skal tænkes nye tanker. Enighed om, at der ingen foredrag skal være næste år og 
måske hellere ikke musik, men i stedet måske en øl, vin, rom/ginsmagning eller andet. 
 
Fremtidig procedure for Årets AIF’er + klap på skulderen 
Procedure for valg af Årets AIF’er fastholdelse. Så nomineringer sendes til FU, som vælger den 
endelige kandidat. Klap på skulderen fortsætter, dog skal der måske fremadrettet også tænkes i 
en form for ”jubilæumsgave/pris” for frivillige, som har været i foreningen i 10 år eller mere. 
 
Skoledag 31/3 + skolesamarbejdet 
Endnu en stor succes med skoledagen den 31/3 for alle skolens børn, som spillede fodbold, 
cyklede MTB og løb O-løb i skoven. 
Husk til næste gang, at nogle børn er færdige allerede omkring kl. 12, og at en hel dag kan være 
for lang for de små. 
Stillingsopslag på aktivitetsmedarbejderen slås op ultimo april, - det bliver Frederiks Skole, der 
bliver arbejdsgiver. Alle foreninger (AIF, SKF, Karup OK, Karate og FDF) er nu med, idet FDF forsøger at 
finde sponsor til projektet. 
Ansættelsessamtale vil finde sted mandag den 22. maj. Poul Erik deltager i ansættelsesudvalget på 
vegne af AIF. Ansættelse pr. 1/8-2017. 
 
Ny tøjleverandør og procedure for bestilling ved Jonas 
Vores nye tøjleverandør er Sportigan i Viborg, efter at Sportigan i Kjellerup lukker. 
Vores kontaktperson i Sportigan er Morten. Ved bestilling retter udvalgene kontakt til Morten. 
Alle logoer mm., til tryk på tøj, har de. Der er kommet ny fin fritidsdragt fra puma, som er vores 
klubdragt på nuværende tidspunkt. 
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Ny website 
Vi har lavet ny aftale vedr. vores website. Jens Arendt bliver vores nye webmaster, som vi kan bruge på 
lige fod med det, vi kender nu. Siden er mere overskuelig og brugervenlig og kan snakke sammen med 
Conventus.  
Der blev drøftet muligheden for, at vi kunne få en AIF e-mailadresse, som udvalgsmedlemmer, hvis det 
ønskes – ikke et krav. 
 
Startpakke til nye frivillige i AIF 
Der blev til GF foreslået en startpakke til nye frivillige i AIF. Vi havde en længere drøftelse omkring, 
hvordan og hvilket indhold pakken skulle have. Nedenstående var i spil til indholdsdelen, men samtidigt 
blev det også tydeligt, at det ikke var de samme behov og ønsker, der var fra udvalgene. Konklusion 
blev, at de enkle udvalg tager det med tilbage og selv strikker en pakke sammen, som passer til dem. 
Der kunne tages udgangspunkt i nedenstående: 
• Klubdragt 
• Trænermappe 
• Evt. fløjte 
• Infofolder om AIF og arbejdet som frivillig træner – skal laver under ”Bliv frivillig” på ny website 
• Andet? 
Det er udvalgenes ansvar, at startpakken bliver udleveret/informeret ud til de nye trænere. 
 
Muligt køb af børnehaven 
Der har de seneste uger åbnet sig mulighed for, at AIF kunne være i spil i forhold til køb af børnehaven, 
der ligger ved siden af Alhedehallen. Alhedehallerne har tidligere takket nej til muligheden for 
erhvervelse af ejendommen. Der var derfor enighed om, at det vil være ok, at vi undersøger nærmere 
på muligheden for at erhverve os ejendommen.  
Der var ligeledes enighed om, at det er fint, at Jonas, Christian og Pia forestår de kommende 
forhandlinger med Viborg Kommune vedr. køb af børnehaven ved siden af Alhedehallerne.   
 
Sponsorgaveliste 
Jonas sætter i gang i forhold til en ”sponsorgaveliste” – held med det. 
 
 

2. Nyt fra afdelingerne 

Motion  
Der er lidt pres med en række aktiviteter. 
Vi er med DGI MTB hærvejsløbet den sidste weekend i juni.  
Der arrangeres triatlon stafet for overbygningen på Frederiks Skole. Tawi er tovholder og suppleres lidt 
af PE til rammen. 
Tour de Alheden i Kr. Himmelfart er tæt på at være planlagt færdig. Der mangler også her lidt hjælpere. 
Det har tidligere været vendt, at det fint kan ses som en foreningsdag, hvor vi alle hjælper med de 
forskellige opgaver. 
Sponsorcykelløbet har vi kørende den 11. august. Og derefter håber vi på at få en stor flok med omkring 
24 timers løbet den 12-13 aug.  
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Vi har talt om et kombi kontingent, så der er mulighed for at kunne komme til de aktiviteter, vi har 
under motion. Konklusionen er, at det er fint at prøve det af, så længe det holdes inde for de enkelte 
afdelinger.   
 
Fodbold 
30 frivillige var med til en fantastisk skolesamarbejdsdag.  
Samarbejdet med KKIK kører rigtig godt og er bl.a. med til at sikre, at vi har hold i alle årgange.  
Der er ikke helt de tilmeldte hold til Brande Cup, som vi havde håbet. Baggrunden skal mest ses i lyset af 
sammenfald med DGI´s landsstævne, hvor en del trænere og ledere skal med.  
Ellers ikke en masse nyt herfra. 
 
Badminton 
Ikke en masse nyt fra badminton – det kører stille og roligt, som det plejer. 
 
Eventudvalget 
Vi er booket op til Tour de Alheden  
Der var en længere drøftelse omkring forskellige holdninger ift. sportsfest og byfest.  
Konklusionen var, at det er vigtigt at henvise til, at der er taget en beslutning i AIF´s bestyrelse.  
Poul har stadig en drøm om flæskefestival ☺  
Vi drømmer alle om, at der i løbet af året kan samles et udvalg, på tværs af alle foreninger i Frederiks for 
der igennem at skabe noget, som alle har ejerskab af.  
 
Næste FU møde er torsdag den 1. juni kl. 19.00 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 8. juni kl. 19.00 
 
 


