Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014
Tilstedeværende:
Formand - Pia Arendt
Forretningsfører - Jette Schmidt
Næstformand - Klaus Pontoppidan
Forretningsudvalg - Mette K. Skjold
Forretnings- og sponsorudvalg - Jonas S. Jensen
Håndboldudvalg - Alis Damgaard
Badmintonudvalg – Kim Skovborg
Fodboldudvalg – Anders Bertel
Motionsudvalg - Claus Thuesen
Svømme- og festudvalg - Poul Duch
Gymnastikudvalg - Heidi V.H. Sørensen
Fraværende:
Ingen.
Seminar.
Der var en positiv stemning omkring seminaret. Alle syntes det var gået rigtig godt.
Pia gennemgik nogle af de ting vi var igennem. Vi skal huske at få de 3
hovedpunkter fra seminaret på dagsordenen fremover. Pia uddelte
evalueringsskemaer, som blev udfyldt.
Punktet frivillige blev diskuteret. Der var enighed om, at netop dette punkt er
vigtigt for hele foreningen. DGI har en temaaften om dette emne. Invitation
kommer fra Pia på mail.
Indbydelse.
Viborg kommune har indbudt til et møde om ansøgning af penge til renovering af
klubhuset. AIF deltager. Anders fortalte lidt om, hvilke kriterier der bliver udvalgt
efter.
Conventus
Der har været probemer med at kopiere gamle hold i Conventus. Der kan blive
problemer med at betale, idet en person måske allerede står der. Jette fortalte at
hun har aktiveret gamle hold, ifm. kommunens revision.
Der er til tider lang opdateringstid på Conventus. Det er fordi systemet er lavet til
Explorer, og ikke f.eks. Crome
Man skal putte gamle hold i arkivet og ikke slette dem. Ellers kan nogle medlemmer
forsvinde.
Kim foreslog at vi så vidt muligt skal bruge Explorer til at åbne med.
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Facebook.
Alle opfordres til at bruge vores Facebookside mere. Det er nemt og gratis.
Vores Facebookside hedder Aif frederiks.
Regnskab.
Jette fortalte at alle klubber bliver pålagt at bruge Conventus fremover. Der
kommer nogle nye regler mht. booking af gymnastiksalen. Der bliver gratis kurser i
brugen af Conventus. Pia og Jette deltager i et informationsmøde om emnet den
16/9-14. Alle brugere opfordres til at deltage i kurserne når de kommer.
Regnskabet ser ikke helt så godt ud som sidste år, men pt. har vi et overskud på
ca. 40.000kr. Regnskabet ser lidt forkert ud, idet enkelte beløb som allerede er
indbetalt til kunststofgræsbanen er med i regnskabet.
Vi har fået et noget højere medlemstilskud end tidligere, fordi vi har fået udlignet
noget fra tidligere år, som vi ikke har haft før.
Vi bruger for mange penge på annoncer, så Jette opfordrede til, at vi sparer på det
område.
Byfesten gav samlet et underskud på omkring 10.000kr.
Til sammenligning gav 2013 et overskud på ca. 40.000kr.
Jette understregede vigtigheden i at alle udvalg holder styr på deres budgetter.

Bordet rundt.
Fodbold.
Er startet på al udendørs fodbold.
Der mangler stadig at komme nogle penge ind fra Dgi, ifb. landsmesterskabet.
Der kommer en husstandsindsamling 14-09-2014 som går til kunststofgræsbanen.
Håndbold.
Alis har været til møde i jysk håndbold.
Det kører godt med damehold.
Børnene starter den 4. september. Alis har lavet en aftale med skolen, så den nye
skolereform ikke får nogen indflydelse på tidspunktet. Børnene kan nu gå direkte
fra skole.
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Håndboldturnering starter i oktober.
Badminton.
Er startet med senior og ungdom. Motionshold starter i september.
Holdene er oprettet i Conventus.
Der har været 10 børn i dag.
Gymnastik.
Gymnastik starter op med de fleste hold i uge 36. Motionsholdene starter dog først
i uge 37.
Der er kommet flere på zumbaholdene.
Krudtuglerne er i år blevet erstattet af et familiehold. På den måde skal der kun
bruges 1 instruktør, og da aldersgruppen er udvidet til 2-6 år, har nogle måske
mulighed for at tage søskende med.

Svømning.
Tilmelding var i lørdags. Det var lidt kaotisk.
Man har nu kun 14 på hvert hold, for at kunne nøjes med 1 træner og 1
hjælpetræner på hvert hold. Holdene er allerede med ventelister. Dog har nogle
hold ikke mange tilmeldte. Man arbejder på at få flere til at ville svømme i det
dybe.
Der mangler stadig 2-3 voksne trænere/hjælpetrænere.
Familiesvømning er flyttet til fredag aften, men det blev ikke godt modtaget. Nu er
det blevet om eftermiddagen i stedet.
Poul vil gerne vide om man kan tilmelde sig hold via Conventus. Anders sagde, at
det kan enhver der har login. Dette kan dog ses ved at tage en log. Den viser hvem
der har lavet hvad og hvornår. Der er tvivl om hvorvidt nogen kan have snydt ved
at melde sig på et hold, før det blev slået op på hjemmesiden. Der er dog også den
mulighed, at det bare er fordi nogen har været lidt for langsom til at melde sig til.
Det går meget hurtigt med at fylde nogle af holdene.
Poul har været på kursus i aquacross. Det var rigtig godt. Poul vil gerne invitere
udvalget til at komme og prøve om fredagen 18.00-19.00.
Poul ville vide om vi har en aftale med Conventus. Vi kan kontakte Peter ved DGI.
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Der er stadig problemer med tilmelding i svømning. Der går noget galt med de hold
hvor der er venteliste.
Poul fortalte at der er 2 som går fra udvalget fra næste sæson. Poul selv vil gerne
gå fra formandsposten, og overtage Anne Birgits plads i stedet.

Motion.
Har deltaget i 24-timers løb. Det gik rigtig godt. Der var masser af hygge.
Der har været sponsorcykelløb. Stor tak til alle hjælpere. Det kommer til at give et
overskud på ca. 30.000kr.
Efterårssæsonen er kommet godt i gang. Der er masser af løbere. Lørdag skal 4
personer deltage i et Dgi-kursus.
Motion overvejer at lave et hold spinning lørdag kl. 9.00. Der mangler dog
instruktør. Man har før fået afslag på et tilskud fra kommunen til
spinningsinstruktørkursus.
Sponsor.
Ikke yderligere.
Festudvalg.
Poul og Heidi vil gerne køre noget helt nyt til Alhedemarked.
Heidi har 2 til udvalget. Heidi og Else.
Dennis Skjold er også med, derudover har Jan Knudsen sagt ja, så 4 nye
medlemmer til Festudvalget.
Der blev talt om hvad vi skal gøre med selve festen. Der er forslag om sportsfest.
Ellers kan man måske holde det sammen med de andre foreninger i byen.
Man skal forsøge at få mere presset ind i dagene, så der ikke er tomme huller.
Vi skal sikre os at vi fremover har folk nok til at hjælpe. Især da Anders ikke
længere skal være med.
Festudvalget skal lægge et budget som skal godkendes af hovedbestyrelsen.
Det er en god idé at lave ting som kan inddrage byens folk. Altså noget som man
kan deltage i.
Vi skal holde fat i de ting som giver overskud. Som f.eks. cykelløb og motionsløb.
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Pia foreslog at der skal være én person, som kan styre økonomien, og sørge for, at
budgettet overholdes.
Der var mest stemning for at bibeholde teltet.
Festudvalget mødes torsdag den 28/8-14 kl. 19.00 hos Poul. Trehusevej 16
Pia takkede af.
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