Referat af FU møde mandag den 4/12-2017
Tilstede: FU samt Jette Schmidt
Dagsorden:
1. Juletræsfest 2017
Juletræsfesten den 2/12 gik rigtig godt, med rekorddeltagelse. Knud Gaarn sang for, og derefter var
der sat gymnastikredskaber op i hal 2 og hoppeborg i hal 1, så børnene var godt underholdt. Der
behøver ikke være yderligere underholdning.
2. Frivilligaften den 26/1-2018
Vi skal opfordre udvalgene til at invitere så mange udvalgsmedlemmer, trænere, frivillige og ildsjæle
med til aftenen. Jonas står for kontakten til Mac Y og bestilling af mad hos Heidi i hallen, og kage
hos bageren. Vi mødes om eftermiddagen, og dækker borde op dernede. Nyheder fra AIF er indtil
videre aftalt til følgende: Børnehaven ved Christian, Skole/aktivitetsmedarbejder ved Poul Erik, esport ved Pia. Detaljeplanlægningen af aftenen sker til næste FU møde den 4/1-2018.
3. Forårsmesse 2018
FU besluttede, at AIF deltager i forårsmessen lørdag den 7. april 2018 i Alhedehallen. Bestyrelsen
opfordres til at deltage som repræsentanter for AIF, - Så kan vi dele dagen op med et par timer på
standen hver især.
4. Budget 2018
Budget 2018 blev gennemgik og godkendt af FU. Budget 2018 indstilles herefter til godkendelse på
Generalforsamlingen den 16/3-2018.
5. e-Sport
Pia fortalte, at Idrætsrådet laver en indsats i 2018 for at få e-Sport ud til kommunens foreningerne.
Idrætsrådet vil finde 3 foreninger til et pilotprojekt med e-Sport. FU blev enige om, at AIF er klar til
at indgå i pilotprojektet, med henblik på, at kan tilbyde e-Sport i foreningen i løbet af 2018.
6. Status FU – formandspost mm.
Pia skal fratages driftsopgaver som formand, og udelukkende være den koordinerende rolle ved FUog bestyrelsesmøder, og ansigtet udadtil. De resterende FU medlemmer skal gå med
driftsopgaverne, derfor påtænkes, at få endnu et medlem ind i FU. Der blev drøftet forskellige
kandidater, som FU vil kontakte.
Der blev desuden drøftet muligheder omkring Eventudvalget, som er meget skrøbeligt og sårbart
med kun 3 medlemmer. Derfor påtænker FU at lave en ”Planlægningsgruppe”, bestående af en 8-10
nøglepersoner, som kan være med til at være tovholder på de forskellige arrangementer i AIF.
Vi håber, at de 3 medlemmer i Event vil overgå til Planlægningsgruppen, derudover vil FU spørge 810 personer, om de ligeledes vil indgå i Planlægningsgruppen. Det vil være et medlem af FU som
har kontakten til Planlægningsgruppen. Hvis det lykkes at finde folk til planlægningsgruppen, vil
Eventudvalget blive sat i ”dvale”, indtil vi forhåbentligt finder flere medlemmer dertil.
7. Generalforsamling 2018
Generalforsamling bliver fredag den 16/3-2018
Pia har booket Kulturhuset
Pia har booket Heidi til at lave maden (ostebord?)
Vinsmagning ved Lars Krog? – Jonas undersøger
Finn Terkelsen som DJ? – Poul Erik undersøger
www.frederiks-aif.dk

Vi vil i år fortælle mere nyt fra foreningen, og noget mere om de forskellige spændende projekter,
som vi har gang i, og invitere folk ind til at fortælle, bl.a.:
•

Skoleleder Martin Mose – om hvilken forskel skolesamarbejdet har gjort for børn i Frederiks.
10-15 min. – Poul Erik spørger

•

Anders Bertel – om hans arbejde som aktivitetsmedarbejder, både med skolebørnene og
aktivering af flygtningebørn. 10-15 min.

Detaljeplanlægning af Generalforsamling sker på næste FU møde den 4/1-2018.
Næste FU møde er mandag den 4. januar 2018 kl. 19.00 og 2. FU møde mandag den 5.
februar 2018 kl. 19.00
Næste Bestyrelsesmøde er torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00

Referent/
Pia Arendt
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