Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 24-08-2017
Tilstede: Helle Thøgersen (håndbold), Anders Detlefsen Christian Braüner (FU), Poul Erik Clausen,
Michael Pagh (Badminton), Jette Schmidt (forretningsfører), Pia Arendt (formand), Dennis (eventudvalg)
Fraværende: Steffani (Gymnastik) Anders Bertel (fodbold), Jonas Steiniche (FU og Sponsor)

Dagsorden:

1. Nyt fra formanden
a. Tilbud til Viborg Kommune ang. evt. køb af børnehaven
Tilbud på køb af børnehaven og tilskud til renovering er sendt til kommunen. Tilbud/tilskud bliver
behandlet på KU møde den 31/8 og derefter på byrådsmøde den 20/9 (forventer vi).
FU afventer tilbagemelding fra kommunen derefter.
b. AIF aften den 15/9-2017
Pia har booket For enden af gaden og 3-retters menu med vin.
Pia booker minibus tur/retur Viborg hos Sørens Rejser.
Pia laver invitation til bestyrelsen.
c. Conventuskursus
Der lægges op til et erfakursus i conventus. Jette indkalder indenfor nærmeste fremtid til et møde
omkring den del.
d. Børneattester
Bestyrelsen får lige en reminder på, at de skal huske at lave børneattest på nye trænere.
Link dertil ligger på hjemmesiden.
e. Byfest 2018/2019
FU ønsker til næste FU møde at drøfte, hvordan AIF får startet en byfest op igen evt. i 2018 eller
først i 2019. Byfesten skal arrangeres i samarbejde med alle de andre foreninger i byen.

2. Økonomi
Jette fremlagde periodeopgørelse. Pt. er der et overskud på 312.000 kr. Det vil falde til godt 200.000 kr.,
når de sidste regninger får året kommer ind.
Vi har fået 65.000 kr. fra en spille pulje – godt arbejde af Jette Schmidt.
202.100 kr. i medlemstilskud fra kommunen. Ca. 50.000 bedre en 2016
Kassebeholdningen er pt. på ca. 900.000 kr.

3. Nyt fra afdelingerne
Fodbold
Er kommet fint i gang efter ferien. Der er kommet 8-10 nye trænere og holdledere til hen over
sommeren, så alle hold ser ud til at være godt hjulpet. 3 nye medlemmer af fodboldudvalget er kommet
til. ☺
Håndbold
Den nye formand skal lige finde sine ben i alt det nye – oplever at være kommet godt i gang. Glæder os
til en håndbolddag den 6. sep. for ca. 250 børn på Frederiks Skole. Der snakkes om at lave fælles
aktiviteter med Thorning og Karup. I håndbold er der lige nu en masse positiv energi, som vi gerne vil
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udnytte både i børne- og seniorarbejdet. Vi har snakket om håndbold fitness og meget andet. Vi er lige
gået i gang og glæder os til det, der ligger foran.
Svømning
Vi har afholdt Aqua Camp forud for skolestart – 23 var med til det. Vi fik det lige afholdt lidt for tidligt,
men vi er helt sikkert klar igen med det til næste år. Holdene er fyldt op og ser ud til at være kommet
godt i gang. Som noget nyt er der fredag lavet et formiddagshold, som vi venter spændt på, hvordan
bliver.
Vi har fået lavet vores eget tøj, som pøleg har sponseret.
Motion
Vi er startet i det små og glædes over, at der er tidligere medlemmer og nye, der kommer til. Vi vil prøve
med et fælles kontingent for MTB, spinning og løb, så man kan betale en gang og så komme til alle dele
på skift efter interesse. Fint, at vi prøver denne model af ved motion, men vigtigt, at vi ikke breder den
videre ud mellem de øvrige afdelinger, da vi så vil miste medlemstilskud fra kommunen.
Vi har afholdt 12 timers triatlon med lidt færre deltagere end sidste år. Vi har deltaget til 24 timers løbet i
Viborg – vi kunne godt have ønsket, at vi havde været flere fra foreningen.
Vi har afholdt sponsorcykelløb med et overskud på godt 30.000 kr.
Event
Sponsorcykelløbet gik fint.
Der arbejdes på noget med en flæskefestival allerede i efteråret.
Vi sælger pølser til ”en dag på heden”. Ønskeligt, at vi får styr på det praktiske lidt før til en anden gang.
Badminton
Senior er lige startet op. Miniton starter til oktober og ungdom stater i september. Vil gerne have en dag
med elever fra Frederiks Skole. Vi har snakket om noget, der hedder skumtennis. Vi skal have undersøgt
nærmere på det og se, om vi kan finde en træner.
Skolesamarbejde
Anders er startet op 1. august og er allerede i fuld gang med registrering af, hvor mange der ikke er
foreningsaktive. Der er afholdes bl.a. møde med nogle af de børn med anden etnisk herkomst. Vi håber,
at alle er med på at tage godt imod de børn, som forhåbentlig vil prøve af i vores forskellige afdelinger de
kommende uger.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 12. oktober kl. 19.00
Referent/Poul Erik
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