Referat af FU møde mandag den 3/4-2017
Tilstede: FU samt Jette Schmidt
Dagsorden:
1. Velkommen til Christian Bräuner
FU bød Christian velkommen i udvalget, og glæder sig til samarbejdet.
2. Konstituering og fordeling af opgaver
Formand – Pia Arendt
Næstformand – Poul Erik Clausen
Sekretær – går på skift imellem udvalgets medlemmer (minus Pia) – Poul Erik starter ved
bestyrelsesmødet den 24/4.
Opgaver:
Skolesamarbejdet – Poul Erik (og Pia)
3. Evaluering af GF
God aften, men en skam, at der ikke kommer mere gang i den på dansegulvet.
Til næste år skal tænkes nye tanker. Enighed om, at der ingen foredrag skal være næste år, og
måske hellere ikke musik, men i stedet måske en øl, vin, rom/ginsmagning eller andet.
Pia syntes kulturhuset hurtigt bliver for stort og ikke så hyggeligt, hvis vi ikke min. Er 100
personer eller derover.
4. Fremtidig procedure for Årets AIF’er + klap på skulderen
Procedure for valg af Årets AIF’er fastholdelse. Så nomineringer sendes til FU, som vælger den
endelige kandidat. Klap på skulderen fortsætter, dog skal der måske fremadrettet også tænkes i
en form for ”jubilæumsgave/pris” for frivillige, som har været i foreningen i 10 år eller mere.
5. Skoledag 31/3 + skolesamarbejdet generelt ved Poul Erik
Endnu en stor succes med skoledagen den 31/3 for alle skolens børn, som spillede fodbold,
cyklede MTB og løb O-løb i skoven.
Husk til næste gang, at nogle børn er færdige allerede omkring kl. 12, og at en hel dag kan være
for lang for de små.
Stillingsopslag på aktivitetsmedarbejderen slås op ultimo april, - det bliver Frederiks Skole der
bliver arbejdsgiver. Alle foreninger (AIF, SKF, Karup OK, Karate og FDF) er nu med, idet FDF vil
finde sponsor til projektet.
Ansættelsessamtale forventes i maj måned- Poul Erik deltager i ansættelsesudvalget på vegne af
AIF. Ansættelses pr. 1/8-2017.
6. Ny tøjleverandør og procedure for bestilling ved Jonas
Vores nye tøjleverandør er Sportigan i Viborg, efter at Sportigan i Kjellerup lukker.
Vores kontaktperson i Sportigan er Morten. Ved bestilling retter udvalgene kontakt til Morten.
Alle logoer mm. til tryk på tøj har de. Jonas fremlægger dette til udvalgene ved næste
bestyrelsesmøde.
Poul Erik foreslår, om vi skal få lavet en ”AIF klubkollektion”, hvor vi udover klubdragten også får
shorts, t-shirts mm. (a la VFF) Poul Erik vender muligheden med Morten fra Sportigan. (Jonas)

www.frederiks-aif.dk

7. Ny website
Vi trænger virkelig til en ny website (skal kunne snakke sammen med Conventus).
Pia tager opgaven, og undersøger nye muligheder for systemer, priser, opsætning mm. Jonas
foreslår, at alle udvalg også får e-mailadresser.
Pia vender retur.

8. Startpakke til nye frivillige i AIF
Der blev til GF foreslået en startpakke til nye frivillige i AIF, - og håndbold har også tidligere
foreslået det til Pia. FU bakker op om ideen, og foreslå følgende i startpakken:
•
•
•
•
•

Klubdragt
Trænermappe
Evt. fløjte
Infofolder om AIF og arbejdet som frivillig træner
Andet?

Det er selvfølgelig udvalgenes ansvar, at startpakken bliver udleveret/informeret ud til de nye
trænere. Det kræver noget administration, som udvalgene skal være klar til.
FU vender det med udvalgene til bestyrelsesmødet den 24/4.
Obs! Måske kan noget af teksten fra foreningshåndbogen bruges til infofolderen…?
9. Evt.

Næste FU møde er torsdag den 1. juni kl. 19.00
Næste Bestyrelsesmøde er mandag den 24. april kl. 19.00
Referent/
Pia Arendt
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