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Referat af FU møde mandag den 4/5-2015 
 
Godkendelse af referat. 

Referat blev godkendt. 
 
Generelt: 

• Huske udvalg på børneattester på evt. nye trænere 
• FU udarbejder manual til brug ved oprettelse af nye hold på Conventus – mailes til 

formændene i juni 
 

Foreningsudvikling: 

 

Foreningshåndbogen: 
Er i fuld gang med opsætning hos grafiker, - 1. korrektur har været sendt ud til 
udvalgsformændene. Sendes til tryk i uge 20 hos Digitalhuset i Vejle. 
Mangler fotos af formænd, tages til bestyrelsesmødet den 7/5 (Pia V. har kamera med), så de kan 
nå at komme med i håndbogen. Husstandsomdeles primo juni måned, - løbeklubben tager tjansen. 
 
FBredaktør-gruppen: 
Alex indkalder til møde efter uge 20. 
 
AIF-website: 
Pia og Jonas har haft møde med web-Brian, og website er nu opdateret med lidt nyt layout/design. 
Udvalgene opfordres til at bruge ”forsiden” til nyheder, annoncer mm. 
 
JA-kampagne: 
Alle udvalg skal lige huskes på, at få plakater, flyers ud på relevante steder. 
 
Netværksmøde: 
Bolden ligger hos DGI, som desværre ikke reagerer på mails mm. pt. 
Pia har opfordret DGI til, at mødet flyttes til september / opstart af sæson. 
 
Foreningsdag 20/6-2015: 
Åbent hus for hele byen kl. 11.00-13.00, hvor kunstgræsbanen indvies kl. 12.00. Annonce kommer i 
foreningshåndbogen og i Uge-Avisen den 10/6 sammen med pressemeddelelse. 
AIF er vært ved en pølse og øl/vand til alle. Desuden er der hoppeborg til børnene. 
Alle udvalg skal være repræsenteret med 3-4 mand fra kl. 10-14, så folk kan møde dem, og spørge 
interesseret ind til opgaverne i udvalget. 
Pia V. fra Festudvalget har budt ind med, at de passer fadølsanlægget og grillen. 
AIF telt slås op i ”lille udgave”, hvor der om aftenen holdes sponsoraften for alle sponsorer, hjælpere 
til kunstgræsbanen, fodboldudvalget og bestyrelsen i AIF. 
Mad og servering bestilles hos ny cafeteriabestyrer Hanne Arnaut. 
 
 
Evt. 

Næste møde i FU mandag den 10. august 2015 kl. 19.30 
 


