Referat af FU møde torsdag den 4/10-2018
Deltagere: Pia, Christian, PEC, Jonas og Jette.

1. Status klubhuset
Pavilloner er solgt – hul i muren skal lukkes – Jette kontakter Knud Ekholm
Møbler er bestilt – leveres uge 43/45
Alarm monteres – Jonas rykker Erling
Adgang til klubhus – FU skal lave plan over hvordan og hvem
2. Status esport
Maskiner bestilt – bliver leveret når Pia giver GO
Gitter for vinduerne skal monteres – Bjarke er ansvarlig
Der overvejes at udskyde opstart af eSport til januar 2019. Jonas Jordalen er retur i DK i
december, hvor der så kan afholdes infomøde, lægges budget for 2019 og gøres lokalet helt
klart.
2 fonde er søgt – 1 afslag er kommet – vi afventer sidste ansøgning, og laver derefter
ansøgninger på mindre beløb til møbler mm.
3. Status skolesamarbejde - aktivitetsmedarbejder
Der arbejdes på at finde en løsning. Afventer tilbagemelding fra Viborg Kommune.
4. Arrangementsgruppe
Arrangementer: GF - FU, Forårsmesse, Byfest, Tour de Alheden - Motionsudvalget,
Sponsorcykelløb - Jan/Poul, Open By Night, Mac Y pølsesalg - tovholder Claus Thuesen,
Juletræsfest - Jette Bundgaard + Alice, Fyrværkeri - Jonas + Svend Saabye og Jette.
Mulige personer til gruppen:
Morten Krogh – Jonas spørger
Ryan Laier – Pia spørger
Tina Nyrup / Linda Klavsen – PEC spørger
Trine Pedersen – Helle Thøgersen spørger
Jonas har været til møde ang. mulig byfest med byens øvrige foreninger – der arbejdes forsat for
et fælles arrangement.
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5. Sponsoraften/frivilligaften 9/11.
Pt. ca. 75 stk. – lagt ud i frivillige gruppen på FB – maks. 100 stk.
Pia/PEC holder kort indlæg om følgende AIF nyheder:
Succes i gymnastik/håndbold
Nyt klubhus
Opstart eSport
Evt. skolesamarbejdet – hvis nyt
Pia laver udkast på indlæg, som hun mailer til PEC og Jonas.
6. Regnskab / budget
Regnskab ser meget fint ud.
Udvalgene skal i gang med budget for 2019. Hvis vi ikke når at få dem klar til bestyrelsesmødet
den 29/11 – må budget vente med godkendelse til første bestyrelsesmøde i januar 2019.
Jette undersøger priser hos Conventus, hvis vi skal kunne modtage flere betalingskort og derved
give vores medlemmer flere betalingsmuligheder.
7. Evt.
PEC laver en opfølgning med udvalgene på bestyrelsesmødet den 11/10 om kommende
skoledage med Frederiks Skole. Fodbold har en fodbolddag aftalt med skolen til foråret 2019.

Referent/
Pia Arendt
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