Referat fra forretningsudvalgsmøde i Alhedens Idrætsforening
Frederiks den 7. juni 2018
Tilstede:
Pia Arendt, FU
Poul Erik Clausen, FU
Jonas Steiniche Jensen, FU
Christian Braüner, FU
Jette Schmidt, forretningsfører
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt uden kommentarer
E-Sport i AIF - hvordan griber vi det an?
Pia, Jonas og Christian har deltaget i informationsmøde i Viborg den 31/5
Vi har plan om at opstarte E-sport til efteråret. Vi har haft møde med en instruktør og vil søge via
Facebook om flere instruktører, som vi selvfølgelig ønsker alle skal på kursus for at vide hvordan vi
griber det hele an.
E- sport i AIF vil få base i vores nye klublokale. E-sport i AIF vil have fokus på sundhed ved at det på
klubaftner kun drikkes vand og spises frugt, samtidig skal børnene præsenteres for alle de andre
aktiviteter som foreningen kan tilbyde.
Vi drøftede lige kort organisationen omkring e-sport, men var enige om, at det fra starten referer til FU.
Aldersgruppen bliver fra start fra 10-16 år. Tiderne vil forsøges, at komme til at lægge
Vi går efter at finde finansiering til 10 maskiner (ca. 80.000-100.000 kr.)
AIF bliver medlem af eSport Danmark – Pia kontakter Dennis M. Sørensen, som er konsulent der, og får
ham ud og hjælper os med rådgivning/sparring.
Pia kontakter Eniig – for fiberforbindelse til vores nye klubhus – 300/300 forbindelse.
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Møde for foreningerne i Frederiks
Pia og Poul Erik har været til møde med alle øvrige foreninger i Frederiks, hvor dagsordenen var:
Hvordan sikrer vi samarbejdet mellem foreningerne og skal vi gøre mere fælles sammen?
Der blev talt om fælles kalender, og så var der tale om at få sat en byfest på benene. Der var enighed om,
at vi skal have det op at stå igen. Der blev nedsat et udvalg med en repræsentant fra hver af foreningerne.
Poul Erik deltager på vegne af AIF i næste møde den 18/6-18, men FU ønsker at finde den rette person,
som kan repræsenterer AIF i dette samarbejde.
Frivilligaften/Sponsoraften – bliver slået sammen i efteråret
Til efteråret bliver der en frivillig-aften for alle vores frivillige og sponsorer på Kongenshus Hotel den 12.
oktober 2018.
Jonas er i gang med at indhente tilbud fra forskellige foredragsholdere til aften.
AIF klubhus
Vi har jo, som alle ved, købt børnehaven og er så småt i gang med planen for, hvordan huset skal bruges
til fælles gavn for os alle. Følgende er i proces:
-

Kloakseparering er sat i proces.
Malerarbejde er i fuld gang.
Kælderklargøring (Jette er tovholder)
Hallen tilbydes arealet foran klubhuset mod syd og øst, mod at de asfalterer arealet
Vi er på udkig efter en ”vicevært” for at sikre, at vi har én, der hele tiden er på forkant i forhold til
vedligehold.
Kan daglige drift/rengøring evt. varetages af hallen, samt kan mødelokaler bookes via hallens
booking system – det arbejdes der videre på?

Status skolesamarbejdet ‐ hvad skal der ske efter sommerferien?
Foreningerne bag projektet har indstillet til forlængelse og byder hver ind med økonomi i projektet.
Frederiks Skole har tilkendegivet at lægge 50.000 kr. i puljen, så vi er godt på vej. Ellers ikke en
masse nyt fra denne front – vi afventer et kommende møde med Viborg Kommune.
Planlægningsgruppen – status?
Pt. kun få medlemmer – dem inviterer vi med til næste FU møde i august og får deres input til hvordan vi
kan gribe det an.
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Regnskabsopfølgning:
Ikke nyt – ser fornuftigt ud – fodbold seniorer skal rykkes for betaling af kontingent. Fodboldudvalget
tager aktion!
Hjælpere til Lars Lilholt / skolefest
Der er pt. 8 hjælpere til Lars Lilholt (Poul Erik og Poul Duch er tovholder) og over 30 hjælpere til
skolefesten, her er Jonas tovholder og laver tilbagemelding til Helmut / festudvalget senest 15/6.
Persondataforordningen
Jette undersøger med Conventus og får underskrevet ”Databehandler” aftale. Derudover indkøber Jette
skabe med lås til de mapper hun har stående med følsomme oplysninger.
Forsikring – FU medlemmer
Jette undersøger om vi i forvejen har en forsikring, som dækker, at FU medlemmer ikke hæfter privat
økonomisk for vores virke/arbejde i foreningen, - ellers tegnes sådan en forsikring snarest muligt.
Projekt 60+
Det blev drøftet, om projekt 60+ skulle have deres eget udvalg eller underlægges et af de andre sportslige
udvalg. FU blev enige om, at de forsætter uændret under hovedafdelingen, da et selvstændig udvalg vil
forhøje udgifter og derved påvirke kontingentpriserne. Dette ønsker FU ikke, og derfor fortsætter de på
uændret vilkår indtil videre. Pia informerer Inge-Lise.

Eventuelt
Næste FU møde er den 20. august.
Referent/ Pia Viller Arendt
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