Referat af FU møde mandag den 9/1-2017
Tilstede: FU samt Jette Schmidt
Godkendelse af referat.
Referat blev godkendt.
Regnskab 2016:
Regnskab 2016 ser godt ud, og vi forventer at komme ud med et flot overskud, på den gode side af
100.000 kr.
Julekalendere/juletræsfest
Salg af julekalendere har givet ca. 16.000 kr. i overskud som går i børne- ungdomsfonden.
Lidt kludder i tekst på bagsiden, - bedre korrektur næste år. – Poul Erik har noteret.
Juletræsfest har givet ca. 0,- kr. men hellere ikke underskud. Det skyldtes færre deltager i år, næste
gang foreslås at ligge flyers i hver enkelt rum på hvert barn i børnehaven og SFO’en.
Fyrværkerisalg
Er gået rigtig flot i år, og har givet ca. 28.000 kr. i overskud, som går i børne- og ungdomsfonden.
Derudover har vi for ca. 7.000 kr. på lager, som kan sælges i 2017.
Mange penge i børne- og ungdomsfonden, - Pia slår et slag for til næste bestyrelsesmøde, at
udvalgene søger penge derfor til afslutninger, turneringer, stævner mm.
Jonas efterspørger flere frivillige, til at stå for de forskellige aktiviteter, som f.eks.
julekalendere/juletræ/fyrværkerisalg mm. Det er de samme personer som har mange opgaver i
foreningen. FU drøftede frem og tilbage, og blev enige om, at der mangler flere frivillige i
foreningen, som vil tage ansvar og være tovholder på nogle opgaver.
Vores ”luksus” problem i foreningen er, at vi i de sidste par år, via foreningsudviklingen, har fået sat
gang i mange nye tiltag, men mangler så nu, nogle egentlige ”tovholder”, som vil stå for alle disse
tiltag, så det ikke kun er FU og bestyrelsen, som skal stå med dem alle.
En ”udbygning” af eventudvalget ville være et ”drømmesenarie”, hvor der måske sad 10-15
personer, som netop kunne tage sig af alle disse arrangementer, og nye sociale tiltag i foreningen.
FU besluttede, at til GF 2017 vil Poul Erik lave et lille oplæg, for at gøre folk opmærksom på, at vi
har brug for hjælp, og forhåbentligt få nogle til at melde sig, gerne til en udbygning af
eventudvalget.
Sponsoraften
Afholdes på Mac Y fredag den 10/2-2017. Alle udvalg og evt. nogle trofaste instruktører kan
inviteres med, da der er god plads i det nye lokale på Mac Y. Pia opfordre alle udvalg til at deltage.
Generalforsamling 2017
Afholdes fredag den 24. marts 2017 i Kulturhuset.
Kulturhuset er booket – Pia
Thomas og sangerinde er booket til 6.500,- kr. for ca. 4 timer – Mette
Dan Nielsen er booket, foredrag om Race across America, 3.500,- kr. for 1,5 time – Pia
Buffet fra Kongenshus – Jonas laver forespørgsel
Tawi fodboldpiger serverer for 2.000 kr. til holdet – Poul Erik laver forespørgsel
Indbydelse + annonce til Ugeavisen - Pia
Formændenes beretninger samt forslag til Årets AIF eller klap på skulderen skal være Pia i hænde
senest fredag den 24. februar 2017
Annonce skal i Ugeavisen onsdag den 8. marts 2017, da det skal være min. 12 dage før GF.
www.frederiks-aif.dk

En dag på heden
Jonas er blevet kontaktet af Gregers Laigaard, som bl.a. er med til at arrangerer et arrangement,
som hedder ”En dag på heden”, som skal finde sted den 27/8-2017. Der ønsker de at leje AIF telt,
samt få AIF til at stå for pølse og ølsalget.
Jonas har vendt teltsituationen med Dennis Skjold, som godt mener, at han kan finde folk, som kan
hjælpe med at stille teltet op.
Alternativ kan Poul Eriks telt evt. bruges, - der er plads til ca. 250 personer.
Skolesamarbejde
Poul Erik arbejder på, at få samlet penge fra byens foreninger, samt B&U og Kulturforvaltningen, så
ansættelse af en aktivitetsmedarbejder kan blive en realitet. Der vil sikkert blive tale om et
pilotprojekt, med 1 års ansættelse af 1 deltidsmedarbejder. Poul Erik har møde med skole igen
enten den 3. eller 10. februar.
Vision/Værdier
FU gennemgik rentegninger, som Jonas havde fået lavet. Pia sender rettelser til Jonas, som derefter
får dem tilrettet hos Søren Villadsen, så de kan blive præsenteret til sponsoraften den 10/2.
Og efterfølgende offentliggjort på AIF website.
EVT.
Næste FU møde er torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.00
Mødedatoer i 2017: Alle møder starter kl. 19.00
FU:
Mandag 3.april (10 dage)
Torsdag 1. juni
Mandag 21. august
Mandag 2. oktober
Mandag 4. december

Bestyrelsen:
Torsdag 6. april (15 dage efter GF)
Torsdag 8. juni
Torsdag 24. august
Torsdag 5. oktober
Torsdag 7. december – JULEFROKOST kl. 18.00
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