Referat af FU møde mandag den 5/10-2015
Tilstede: FU samt Jette Schmidt og Poul Erik Clausen
Godkendelse af referat.
Referat blev godkendt.
Foreningsudvikling:
Evaluering af Netværksmødet den 29/9-2015
Netværksmødet arrangeret i samarbejde med DGI. Der var flot tilslutning fra vores naboklubber, og
vi var i alt 18 deltagere til mødet i klublokalet. Vi syntes i AIF, at det var et fint møde, og kan på sigt
se, at vi kan få stort udbytte af netværket. Netværksmøder vil fremover blive afviklet af DGI 2
gange pr. år. Ved sæsonstart i september og afslutning sæson ultimo marts. Næste møde foregår
hos Mønsted IF ultimo marts 2016.
MAC Y arrangement for frivillige i AIF:
Pia og Jonas er tovholder på arrangementet. De sørger for bestilling af sandwichs, Jette sørger for
rødvin, og Jonas sørger for øl til arrangementet. Ellers er arrangementet udgiftsfrit, idet der er tale
om et MAC Y sponsorat.
Pt. er der ca. 30 tilmeldt, - vi har 40 pladser, udvalgene kan inviterer et par stykker mere med, vi
kan ligeså godt få fyldt alle pladser op. Udvalgene skal melde endeligt antal retur til Pia senest den
19/10.
FBredaktør-gruppen:
Alle FB kontaktpersoner i udvalgene har nu fået adgang til AIF gruppen, og kan lave opslag.
Pia A. sørger for, at FU også får administrator adgang.
Renovering af klublokalet:
Pia A. har haft skrevet til Henrik Dalsgaard, om vores ønske om en renovering af klublokalet. Henrik
har svaret, at hallens bestyrelse, er i gang med store planer om, at renoverer en stor del af hallen
(omklædningsrum, klublokale mm.)
Derfor har vi i AIF sat projektet på ”stand-by”, og afventer en udmelding fra hallen.
Samarbejde med skolen:
Pia A. har haft skrevet til ny skoleleder Martin Mose og formand for skolens bestyrelse Jan
Luxenburger, hvor AIF inviterer til en uforpligtende dialog (brainstorm) om et evt. fremtidigt
samarbejde imellem skolen og AIF, på grundlag af den nye skolereform. De har vendt positivt
tilbage, og vil gerne mødes med AIF, som nu afventer mødedato fra Martin Mose.
Andet:
Forslag om MTB i Motion:
Poul Erik foreslog, at der i Motion blev oprettet et MTB cykelhold, idet rigtig mange i lokalområdet
cykler MTB, og vi har skøn natur og rigtig gode singletracks i Stendalskoven. FU tilsluttede sig
forslaget, og Poul Erik vil tage kontakt til Motion og præsenterer ideen. DGI tilbyder MTB instruktør
uddannelse, og FU gav opbakning til, at få sendt interesserede instruktører på kursus her i vinter, så
AIF fra evt. marts kan tilbyde MTB i foreningen.
Julekalendersalg:
AIF har i år overtaget kalendersalget efter Forældreforeningen, som er blevet nedlagt.
Poul Erik er tovholder på projektet sammen med Jan Almind i år.
Efter i år skal vi evaluerer på, om AIF ønsker at fortsætte med kalendersalget.
www.frederiks-aif.dk

Juletræsfest i hallen:
AIF arrangerer i år juletræsfest i hallen lørdag den 5/12, i samarbejde med John Dall og Lars
Madsen fra den gamle forældreforening. Fra AIF er det Pia V. og Alis der er tovholder på
arrangementet. Hele arrangementet er planlagt, og der er en ”køreplan”.
Pia A. har dog i år lavet en aftale med Frost 96, - så det bliver Frost 96 der står for julemand, musik
og sang/dans med børnene i år. Derved kan spares dyr ”julemand/familie”.
Efter i år skal vi evaluerer på, om AIF ønsker at forsætte med juletræsfesten.
Fyrværkerisalg:
Pia A. er blevet kontaktet af et fyrværkerifirma, som også har samarbejde med KKIK om salg af
fyrværkeri 3 dage mellem jul og nytår. KKIK tjener ca. 30.000,- kr. pr. år ved dette.
Jonas tager kontakt til fyrværkerifirmaet, og undersøger vores muligheder.
Sportsfest 2015:
FU enige om, at vi havde en god weekend, og der var arrangeret mange gode arrangementer fra de
forskellige udvalg. Desværre må vi indse, at sportsfesten ikke hænger sammen økonomisk. For
meget spild, samt manglende opbakning fra byens borgere, har resulteret i et stort underskud.
Derudover blæste AIF teltet jo i stykker, og er nu sendt afsted til Ørsted Telte for prisoverslag på
reparation af teltet.
FU brugte resten af mødet, på at ”brainstorme” over fremtidens sportsfest samt AIF teltet.
FU vil vende det med bestyrelsen på torsdag, til bestyrelsesmødet, og derefter vil FU afholde ekstra
møde, for at tage de korrekte beslutninger om, hvad der skal ske fremadrettet.
Alle i FU er enige om, at vi ikke skal bruge så mange ressourcer og frivillige på en weekend, som
samtidig giver underskud.
Evt.
Pia A. er blevet kontaktet af Jane Pontoppidan, som af personlige årsager, trækker sig som formand
for gymnastikudvalget. Tilbage i udvalget er derfor kun Dorthe og Stephanie. Dorthe deltager i
bestyrelsesmødet torsdag den 8/10. Pia A. kontakter Jane Faurbye, om hun kan/vil indtræde i
udvalget, samt den tidligere formand for gymnastik, Heidi, - om hun evt. kan assistere her og nu i
udvalget, og samtidig hjælpe til med budget 2016.
Næste FU møde er mandag den 30/11-2015 kl. 19.30
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