Referat af FU møde mandag den 2/10-2017
Tilstede: FU samt Jette Schmidt
Dagsorden:
1. Status Teltudlejning
FU vil undersøger ny muligheder, såfremt fremtidig teltudlejning og opsætning skal lykkes.
Såfremt der ikke findes nye/andre muligheder, kan der overvejes et salg af teltet.
De ødelagte sidesejl er hentet i Kibæk, og alt ligger nu samlet i Havredal.
Jørgen fra Hessellund ønsker at købe det gamle dansegulv, hvilket FU imødekommer.
2. Tilbud til Viborg Kommune ang. evt. køb af børnehaven
Kommunen og byrådet har imødekommet vores tilbud på køb af børnehaven. Dog er der ikke
modtaget yderligere informationer, som FU afventer.
FU er dog enige om, at der skal følge nogle penge med til renovering, såfremt købet skal blive en
realitet. FU afventer udspil fra kommunen.
3. AIF aften den 15/9-2017
Super god aften, med en fantastisk stemning på tværs af udvalgene.
Pia vil også gerne holde en aften for alle udvalgsmedlemmer og trænere på Mac Y.
Jonas undersøger muligheder for fredag den 26/1-2018 hos Torsten fra Mac Y.
Derefter vil Pia aftale mad med Heidi fra Cafe Alheden og lave indbydelse til udsendelse.
4. Conventuskursus
Gik rigtig godt, og med god deltagelse fra udvalgene.
5. Visioner og Værdier
Visioner og værdier skal genopfriskes for bestyrelsen, idet der også er kommet nye udvalgsformænd
til, som ikke deltog på seminariet, hvor de blev lavet.
Pia gennemgår dem på bestyrelsesmødet den 12/10.
6. Byfest 2018/2019
FU drøftede 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. Projektleder fra AIF skal findes, der er
2 gode bud i spil, som FU er i dialog med.
Samtidig er FU blevet kontaktet af jubilæumsudvalget på Frederiks Skole, som arrangere
skolefesten den 8/9-2018, om AIF vil bakke op med hjælpere til arrangementet, gerne både før,
under og efter. FU er enige om, at bakke op om festen, og Pia vender positivt tilbage, at AIF bakker
op og vil sørge for frivillige, - endeligt antal loves dog ikke, idet det er svært 1 år før festen.
Idet der er skolefest i 2018, kan byfesten evt. vente til 2019, derved er der også bedre tid til at få
det rigtig hold og det rigtige set-up til festen.
7. Juletræsfest, kalender- og fyrværkerisalg
Pia kontakter Alis og Pia V. om de er klar på juletræsfesten den 2/12.
Poul Erik står for julekalendersalg.
Jonas står for fyrværkerisalg.
8. Salg af pølser til Mac Y festival den 3-4/11-2018
Søren fra Mac Y har tilbudt AIF pølsesalget til deres festival.
www.frederiks-aif.dk

FU er enige om, at vi tager tjansen. Vi skal selv stå for alt vedr. indkøb, grilning og salg.
Jette står for indkøb og økonomi og vil også gerne hjælpe til med salg.
Poul Erik står for koordinering af Telt, bord/bænke, frivillige. Telt/bord/bænke hjælper fodbold med
torsdag aften (2/11) efter deres træning.
Claus Thuesen spørges, om han vil stå for at lave vagtplan og være ”tovholder” derpå.
Claus T. har sagt ja til opgaven. 😊
9. Generalforsamling 2018
GF planlægges til fredag den 16/3-2018.
Pia booker Kulturhuset og spørger Thomas ang. musik. – Thomas er desværre optaget!
Mad, servering, opvask skal bestilles hos Heidi i Cafe Alheden – Pia har opgaven.
FU vil lave et lidt anderledes program næste år, hvor der skal fortælles mere om alle de projekter vi
har gang i, bl.a. skal Anders B. fortælle om skolesamarbejdet /aktivering af flygtninge.
Der bliver ikke booket ekstern foredragsholder.
Evt. vinsmagning med Brugsen? Eller andet? Bestyrelsen spørges den 12/10.

Næste Bestyrelsesmøde er torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.00
– REFERANT Jonas/Christian
Næste FU møde er mandag den 4. december 2017 kl. 19.00
Referent/
Pia Arendt

www.frederiks-aif.dk

