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Referat af FU møde mandag den 7/3-2016 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt og suppleant Jonas S. Jensen 
 
Godkendelse af referat. 
Referat blev godkendt. 
 
 
Konstituering af FU: 
Formand:  Pia Viller Arendt (valgt på GF) – valg 2017 
Næstformand: Poul Erik Clausen – valg 2018 
Sekretær:  Alex Thomsen – valg 2017 
Medlem:  Mette Klokkeriis Skjold – valg 2018 
 
Fordeling af ansvarsområder: 
Skolesamarbejde: Pia og Poul Erik 
Teltudlejning: Poul Erik 
Eventudvalg: Mette 
Conventus:  Jette 
Ungdomsfond: Pia og Jette 
Julekalendersalg: Poul Erik 
Fyrværkerisalg: Jonas 
 
Værdigrundlag og målsætning i AIF: 
Pia har ledt alle steder, og kan ingenting finde, mon de aldrig har eksisteret i AIF? 
Vi skal have udarbejdet værdigrundlag/målsætning i foreningen, - sætte ord på, hvad vi i praksis 
tilstræber i foreningen. 
FU drøftede hvordan vi griber det an, og blev enige om, at vi på seminar her i 2016, vil have det 
med som et punkt, hvor vi i fælleskab med bestyrelsen vil udarbejde disse. 
 
Nyt fra Pia 

• Alle udvalg skal gennemse website – trænger til frisk stof + rettelser til udvalg 
• Udvalg bedes tage fotos af nye medlemmer med AIF baggrunden i klublokalet 
• Udbetaling af honorar – udvalg gøres opmærksom på brug af diverse skemaer 
• AIF bruger ikke kopimaskine i hallen mere, - husk at gentage dette til bestyrelsesmøde 

 
Generalforsamling 2016 
Kort evaluering, - god og hyggelig aften. Gode tilbagemeldinger både på mad, foredrag mm. Næste 
år ligges hele regnskabet på bordene, hvor Jette vil gennemgå de største poster i regnskabet. 
 
Fokusområder 2016 

• Seminar planlægges. Hvor foreningsudviklingen fortsættes/evalueres og hvor værdigrundlag 
udarbejdes. Bestyrelsen inviteres med samt 1-2 udvalgsmedlemmer fra hvert udvalg. 
Jette kontakter Kim Skouborg på Vedersø Idrætsefterskole for et godt tilbud på seminar. 

• Erfa Conventus aften planlægges. Alle superbrugere i udvalgene inviteres til en aften i 
klublokalet, hvor de kan erfaringsudveksle/sparre med hinanden bl.a. om holdoprettelse, 
udtræk mm. Dato meldes ud snarest. Det forventes, at hvert udvalg er repræsenteret, da 
aftenen er tænkt som en hjælp til udvalgene. 

• Retningslinjer for Børne- ungdomsfond udarbejdes. Formålet er at støtte sociale 
arrangementer, stævnedeltagelse mm. for at styrke fællesskabet og det sociale på holdene. 
Der ydes ikke støtte til rekvisitter mm. Pia laver udkast på retningslinjer, som udmeldes til 
bestyrelsen og som tilføjes i forretningsordenen. Pt. kr. 43.000,- i fonden. 
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• Håndboldafdelingen. For få medlemmer og for store udgifter. Vi afventer sæsonafslutning, og 
ser samlet indtægter. Derefter inviteres Alis med til næste FU møde, hvor vi sammen vil tage 
en status på holdene samt en snak om næste sæson. Pia sørger for mail/invitation til Alis. 

 
 
 
Næste FU møde er mandag den 9/5-2016 kl. 19.00 
 
 


