Referat af FU møde mandag den 3/10-2016
Tilstede: FU samt Jette Schmidt – afbud fra Alex Thomsen og Jonas S. Jensen
Godkendelse af referat.
Referat blev godkendt.
Evaluering seminar og videre proces for udarbejdelse af vision – hvad gør vi nu?
Kun positive tilbagemeldinger, - et super godt og konstruktivt seminar. God stemning.
Udvalgene ønsker mere samhørighed udvalgene imellem. De skal derfor opfordres til at deltage
aktivt i bestyrelsesmøderne, og sende substitut, hvis formændene er forhindret.
Pia vil ligeledes fremhæve vores forretningsorden, hvor mange oplysninger kan findes.
Hvad gør vi nu?
FU afholder møde onsdag den 12/10 kl. 19.00 hos Jette om den videre proces for udarbejdelse af
vision for foreningen, og beslutter også der, hvem og hvor mange der skal inddrages i det videre
forløb.
Regnskab 2016/Budget 2017:
Regnskab 2016 ser godt ud, og vi forventer at komme ud med et flot overskud.
Tid til udarbejdelse af budget 2017, - Jette orienterer udvalgene på mødet torsdag.
Jette vil ligeledes orientere udvalgene om de forskellige muligheder for at søge om støtte til
kontingent mm. til socialt udsatte børn mm. Samt om børne- ungdomsfonden i AIF.
Pølsesalg – Mac Y jubilæumsfest + forespørgsel om pølsesalg den 4-5/11-2016
Pølsesalget til Mac Y jubilæumsfest gik godt, der blev solgt ca. 250 pølser og vi kommer ud med et
flot overskud på kr. 5.000,- som går i børne- ungdomsfonden i AIF.
Pia er ligeledes blevet kontaktet af Hanne Arnaut, om AIF vil sælge pølse til Mac Y whiskeymesse
den 4-5/11-2016. Fredag den 4/11 kl. 13-19 og lørdag den 5/11 kl. 11-17.
Hanne tilbyder os 50% af overskuddet fra pølsesalget.
Derudover ønsker AIF at sælge fadøl og få 100% overskud på dette, - Pia orienterer Hanne.
Poul Erik kontakter og skriver mail til Jeppe Olesen og Knud Ekholm om de vil være tovholder/ledere
på salget/opstart, så vil vi i fællesskab finde hjælpere til opgaven.
Julekalendere/juletræsfest
Poul Erik er tovholder på julekalendersalget. Vi fastholder 1000 stk. til 25, - kr. pr. stk. Til gengæld,
vil vi i stedet for 6.000 kr. i kontantpræmier finde sponsorgaver til præmier.
Poul Erik laver præmieaftalerne og Pia og Mette og Jette? hjælper med at få præmier hentet om til
Jette i starten af december. (2/12)
Juletræsfest – Alis og Pia Vetche har sagt ja til at arrangerer igen i år, Eventudvalget hjælper og
Handelsstandsforeningen inviteres med til møde, for at høre hvad de kan og vil bidrage med.
Alis, Pia og Poul ”igangsættes” til bestyrelsesmøde torsdag den 6/10.
Fyrværkerisalg
Jonas er tovholder. Klublokalet er booket, hvor salget vil foregå fra i år, dog fortsat container på
trekanten. Husk lys i container. Færre opstarts/indkøbsudgifter i år, derfor forventes større overskud
på salget i år. Jonas forestår indkøb og vagtplan.
Sponsoraften
Jonas er tovholder. Sponsoraften afholdes fredag den 11/11 på Mac Y. Jonas har brug for hjælp til
borddækning den 10/11. Mette, Jette og Pia er klar. Jonas vender retur. Pia tilmelder FU.
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Status skolesamarbejde
Rigtig god og fin håndbold og gymnastikdag blev afholdt den 9/9.
Stor ros til arrangørerne og udvalgene.
Poul Erik har været til møde på skolen for udarbejdelse af ”årshjul”.
Næste aktivitet er Tawis aktivitetsdag for skolebørnene fredag den 14/10-16. (motionsdag)
Næste møde er fredag den 28/10-2016 kl. 14.00 på Frederiks Skole.
Sportsdag
Alle tallene er ikke helt på plads endnu, men Jette forventer fint lille overskud på ca. 5.000 kr.
EVT:
Hoppeborg er bestilt, forventes leveret til juletræsfesten den 3/12-2016.
Næste FU møde vedr. vision er onsdag den 12/10-2016 kl. 19.00
Næste ordinære FU møde er mandag den 28/11-2016 kl. 19.00
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