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Referat af FU møde torsdag den 1/6-2017 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt  
 

Dagsorden: 

 

1. Nyt siden sidst: 

• Pia orienterede kort om, at hun var blevet kontaktet af Jacob Vestergaard fra SKF, pga. 
håndbold har samme træningstider tirsdag som kidsvolley, hvilket han finder meget uheldig. 
Pia har vendt det med Alis og Helle fra håndboldudvalget, og det er der, at trænerne kan. Pia 
har derfor vendt situationen med Jacob, og sagt til ham, at det selvfølgelig er meget 
uheldigt, men vi kan desværre ikke ændre på det. Vi skal i stedet for glæde os over de 
mange tilbud, som et lille lokalsamfund kan tilbyde, og der vil altid være aktiviteter som 
falder sammen. AIF kæmper jo også internt om børnene. Der gøres ikke yderligere i sagen, 
Pia orienterer blot bestyrelsen til næste møde. 

 
• FU ønsker at fejre Pia flotte titel som Årets Idrætsleder i Viborg Kommune. 

Bestyrelsen inviteres derfor ud på en AIF aften med middag. Forslag til dato er fredag den 
15/9-2017. Pia kontakter Cafe for enden af gaden i Viborg for et godt tilbud. 

 
• Hvad er status på teltet og toiletvognen? Pia kontakter Dennis ang. dette, og Pia og Poul Erik 

tager et kort møde med Dennis inden sommerferien. 
 

2. Ny aktivitetsmedarbejder / skolesamarbejdet 

Der er ansat ny aktivitetsmedarbejder pr. 1/8-2017 og det blev Anders Bertel.  
Poul Erik og skoleleder Martin Mose skal have et møde med Anders inden sommerferien for nærmere 
arbejdsbeskrivelse. Anders skal også involveres i ”kalenderen” og planlægning af næste skoleårs AIF 
dage.  
 
Der er Tri-dag for gruppe 3 (ca. 100 børn) på fredag den 9/6-2017. Lærerne og de børn som ikke 
kan deltage, er hjælpere på dagen. 
 

3. Ny website – status 

Den nye website går i luften i uge 26 – ugen op til 1/7-2017. 
Brian er indtil 1/7-2017 webmaster på den gamle website. 
Pia/Jens udsender i løbet af uge 23 mail ud til de enkelte udvalg, om hvilke oplysninger/tekst de 
mangler til den nye website. 
Vi ønsker at den står så skarp og opdateret som muligt ved lanceringen. 

 
 

4. Møde med Viborg Kommune ang. evt. køb af børnehaven 
AIF er inviteret til møde på kommunen mandag den 19/6 kl. 15.30 om et evt. køb af børnehaven i 
Frederiks. Fra AIF deltager Pia Arendt, Christian Bräuner (chefforhandler) og Jonas S. Jensen. 
Knud Ekholm har gennemgået bygningen og finder den i en meget god og fin stand. 
FU har oversigt over hvilke tiltag (renoveringsudgifter) som der vil være ved overtagelse, og Jette 
har lavet oversigt over årlig udgifter, hvoraf der kan søges driftstilskud ved kommunen. 
AIF forventer udspil fra Kommunen den 19/6, som der derefter internt drøftes. 
Såfremt AIF går videre med forhandlingerne skal hallen inddrages/orienteres om vores planer. 
AIF ønsker fremadrettet også at støtte hallen og cafeteriet, der er intet ændret i forhold til det. 
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5. evt.  

 

Næste Bestyrelsesmøde er torsdag den 8. juni kl. 19.00 

Næste FU møde er mandag den 21. august kl. 19.00 

 

 

Referent/ 
Pia Arendt 
 


