Referat af bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2010
Til stede var: Carsten G. Nielsen, Alex Nielsen, Jeppe Olesen (i stedet for Anders Bertel),
Bente Madsen, Inge Lindal, Pia Arendt, Paul Johan Madsen.
Afbud: Anette Thomsen, Troels Kornum, Alis Damgaard, Poul Duch.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
2. Nyt fra forretningsudvalget.
3. Regnskabsopfølgning:
a) Oplysninger om kassebeholdningen.
b) Oplysninger om evt. indkøb.
c) Oplysninger om evt. restancer.
d) Eventuelt.
4. Nyt fra udvalgene (bordet rundt):
a) Fodbold.
b) Håndbold.
c) Badminton.
d) Gymnastik
e) Svømning.
f) Motion.
g) Fest.
5. Eventuelt: ??? samt herunder dato for næste møde.

Ad. pkt. 1

Referatet ikke godkendt. Referat fra sidste møde var ikke tilgængeligt.

Ad. pkt. 2 a) Forældreforeningen ønsker at gøre noget for trænerne i AIF og spørger hvad der
kan hjælpe til at fastholde trænere i AIF. Læs vedhæftede bilag 1. Udvalgene bedes læse,
drøfte og melde tilbage hvilke af foreslåede tiltag der er stemning for eller evt. nye ideer.
Ad. pkt. 2 b) Forældreforeningen har sendt en mail vedr. opstart af en arbejdsgruppe med
henblik på at lave et ”sportsmiljø” bag hallen. Læs vedhæftede bilag 2. Udvalgene bedes læse,
drøfte og melde tilbage om der er interesse for, muligheder i og evt. gode ideer til det foreslåede
projekt.
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Ad. pkt. 2 c) Tidligere fremsatte forslag om at lave en idrætscamp til næste år blev drøftet
kort. Udvalgene skal finde ud af om der er stemning for det? Hvad skal der evt. foregå på sådan
en camp?
Ideer: Det blev foreslået at man kunne invitere børnehaver, forældre, spejdere til prøve de
forskellige sportsgrene i efterårsferien.
Sportsaktiviteter på tværs af udvalgene.
Workshop for alle.
En åben idrætsdag.
Ad. pkt. 3 Regnskab blev udleveret til alle og gennemgået, det går godt i.a.b.
Alle udvalgene fik udleveret budgetskemaer til næste års budget, samt en plan for budgetmøder
der skal afholdes med forretningsføreren. Hvis datoerne ikke passer ind, aftaler man selv en
anden tid med forretningsføreren.
Vigtigt: Kontingent skal helst indsendes inden 1. november, hvis ikke medlemmerne har betalt
deres kontingent inden årets udgang får vi ikke støtte fra kommunen???
Restancelister skal gennemgås og der skal meldes tilbage til forretningsføreren.
Ad. pkt. 4 Fodbold: Ungdom er afsluttet. Senior har 4 kampe tilbage. Der fortsættes med at
renovere klubhuset
Ad. pkt. 4

Håndbold: Ingen beretning denne gang.

Ad. pkt. 4 Badminton: Til turnering mandag aften er der ikke stor tilslutning, der er plads til
mange flere. Der er fuld gang i de unge og der er to trænere på om mandagen. Motionisterne
om fredagen har ikke så stor tilslutning og der er mange ledige baner.
Ad. pkt. 4 Gymnastik & Cheer: Der er ca. 130 til Zumba, 20 Motionsherrer
30 Motionsdamer, 10 Linedance, 15 Step/Ballroom Fitness, 20 Krudtuglerne (børnehavealder),
15 i alt på to springhold for børn og 12 Green Dragons.
Desværre er det efter utallige forsøg ikke lykkedes at finde trænere til Mini Dragons, og derfor er
der ikke noget hold.
Ad. pkt. 4

Svømning: Har 415 medlemmer, det kører bare.

Ad. pkt. 4 Motion: Der kører 4 hold med spinding om ugen. Der er stadig gang i løbeholdet.
Pia’s planlagte førstehjælpskursus er gennemført og blev en succes. Der blev gennemført et
grundkursus med hjerte- lungeredning med hjertestarter på både voksne og børn. Der kan
sagtens laves et kursus mere.
Vi afholder julefrokost for alle vores medlemmer i klublokalet fredag den 26/11-2010.
Ad. pkt. 4 Festudvalget: Er i gang med næste Alhede marked, Der bliver professionelt
traktortræk og udstilling af veteranlastbiler.
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Ad. pkt. 5 Eventuelt: Gennemgang af den ny hjemmeside som er under opbygning.
Afdelingerne bedes sende oplysninger og billeder jf. udleverede seddel. Oplysningerne skal
sendes til alexnielsen@energipost.dk
Forretningsordenen blev udleveret i hardcopy til gennemlæsning. Der kan sendes forslag til
rettelser og/eller tilføjelser til alexnielsen@energipost.dk .
Næste møde afholdes d. 9. december 2010

Alex Nielsen
Referant
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Bilag 1

AIF`S Trænere
Vi har i forældreforeningens bestyrelse talt om mulighederne for at gøre noget for trænerne i
AIF.
Det er vores indtryk at vi har en rigtig god og velfungerende idrætsforening i Frederiks.
Det har trænerne en stor del af æren for – ingen trænere, ingen forening.
Spørgsmålet er: Kan forældreforeningen gøre noget der kan hjælpe til at fastholde de trænere
der allerede er aktive i AIF og derudover gøre det lettere at tiltrække nye.
Vi har selvfølgelig ikke ubegrænsede midler til rådighed men mener dog at det er muligt at
komme et pænt stykke for den beløbsramme vi har.
Vi har haft flere ideer bordet.
Et af dem handler om klublokalet i hallen – kan det gøres mere attraktivt og brugervenligt.
Det kunne være:
•
•
•

Maling af lokalet.
Bekvemme møbler – sofaer eller lignende.
Fladskærms TV

I det hele taget ting der kan gøre det muligt, fortsat at bruge lokalet til møder men også til
sociale aktiviteter på tværs af sportsgrene.
Aktiviteterne kunne være:
•
•
•

Man kunne mødes og se landskampe.
Foredrag for trænere.
Fælles filmaften.

Et er vores ideer, noget andet er trænernes ønsker – det kan jo være noget helt andet.
Vi er åbne for forslag.
Gode ideer og forslag afleveres til forældreforeningen senest d. 19-11-2010.
Med venlig hilsen
Forældreforeningen
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Bilag 2
Hej Carsten
Som aftalt hermed en mail vedr. opstart af en arbejdsgruppe mhp. at lave et ”sportsmiljø” bag hallen.
Ideen er egentlig Poul Eriks, idet han skitserede den for mig, da jeg talte med ham om, hvordan
Forældreforeningen kunne søge støttekroner til at lave en grillhytte ved hallen. Men Poul Erik fremførte, at hvis der
skal tænkes nogle større tanker for området inden for de næste år, så bør der tænkes i helheder nu. Vist primært
fordi den fond han kender til, normalt ikke ”vender tilbage” til samme område igen før efter nogle år, når der først er
givet støtte.
Oplægget går lige nu på at udbygge området ved beachvolleybanen med en grillhytte (diameter på ca. 7 m), en
kunstgræsbane og så bundet sammen af et stimiljø og lidt buskads. Men det kan jo udvikle sig.
Vi skal nok have et kick-off møde for at tale om, hvorvidt vi vil involvere os i dette. For det bliver nok et større
projekt med styregruppe og flere arbejdsgrupper. Der skal selvfølgelig findes sponsorer, hvilket er et kapitel for sig.
Men indledningsvis skal vi nok have involveret hallen (Tage/Bjarne), så vi kan få afklaret, om ideen er helt ude i
skoven. Kommunen skal jo også være med på, at de overtager et driftsansvar, primært for kunstgræsbanen.
Desuden skal vi have defineret, hvem der skal eje de enkelte projekter. Forældreforeningen tager selvfølgelig
grillhytten. Men så skal der jo være nogle, som engagerer sig i kunstgræsbanen (evt. fodbold og håndbold
afdelingerne) og så selve miljøet omkring.
På toppen af arbejdsgrupperne skal der så være nogen, som styrer kontakten til sponsorerne og svinger pisken….
Måske hovedbestyrelsen i AIF???
m.v.h.

John William Dall
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