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Referat af FU møde mandag den 9/3-2015 
 
Godkendelse af referat. 

Referat blev godkendt. 
 
Konstituering: 

Formand – Pia Viller Arendt (ikke på valg) 
Næstformand – Jonas Steiniche Jensen 
Medlem – Alex Thomsen 
Medlem – Mette Skjold 
 
Evaluering Generalforsamlingen: 

God aften med hyggelig stemning. Ok tilfredshed med Kroen, - maden var okay. 
Næste år håber FU på at kan tiltrække 30-40 personer mere til GF, og at GF derved igen rykkes op i 
Kulturhuset. 
Drøftelse af hvordan beretningerne og regnskabet fremlægges næste år. De ting/forslag der kom 
frem på GF, har FU taget til efterretning, og der vil ske ændringer til næste års GF. 
 

 

Foreningsudvikling: 

 

Foreningshåndbogen: 
Udvalgene har deadline til 12/3 ang. deres materiale til håndbogen. Derefter sætter Pia V. og Pia A 
sig sammen og tilretter materiale til grafiker. Jonas cleare deadline med grafiker, - Pia indhenter 
print/tryk tilbud hos Digisource og CC tryk. Pia skriver til Tawi ang. ruter og antal i Frederiks og 
omegn, skal bruges til husstandsomdelingen.  
Sponsorlogoer skal med bagerst i håndbogen. 
Pia laver udkast på disponering af håndbogen. 
 
AIF-website: 
Pia og Jonas tager møde med web-Brian primo april ang. nyt layout/update af AIF-website. 
 
FB-redaktør møde: 
Når udvalgene har meldt redaktører til FU, indkalder Alex til redaktør møde, hvor retningslinjerne for 
brug af AIF gruppen på FB fastlægges/aftales. 
 
JA-kampagne: 
Pia og Jette har plakater og flyers med til møde den 12/3, hvor de uddeles til udvalgene, som selv 
sørger for at få dem hængt op/uddelt de mest fordelagtige steder i hallen, træningslokaler, 
svømmehallen, stadion mm. 
 
Netværksmøde: 
KKIK har meldt positivt retur med 4 deltagere. 
Desværre har flere andre foreninger meldt fra pga. andre møder, generalforsamlinger mm. 
Pia er i dialog med DGI om en evt. flytning af mødet til ultimo april i stedet for. 
 
Hyggeaften på tværs af udvalgene: 
Jonas har booket Mac Y til fredag den 23. oktober 2015 kl. 19.00, der er plads til 40 personer, som 
passer fint med antal af udvalgsmedlemmerne. Datoen meldes ud nu. Jonas/Pia laver indbydelse 
senere. 
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Foreningsdag 20/6-2015: 
 
FU lavede brainstorm om dagen, og indtil videre er følgende tanker tænkt og vendt: 
 
Om eftermiddagen er der indvielse af kunstgræsbanen for hele byen, samt ”åbent hus”, kom og 
mød os i AIF. (annonceres i foreningshåndbogen, samt i pressemeddelelse). Der serveres kaffe, 
kage, øl, pølser. Telt sættes op ved kunstgræsbanen, Pia spørger Tage Sterup om teltmuligheder, - 
den skal kunne rumme ca. 150 personer. Evt. leje af hoppeborg. 
Hvert udvalg skal have en ”stand” i teltet, så folk kan gå rundt og snakke med de forskellige udvalg, 
og hører om alle vores tilbud i foreningen. T-shirt laves til alle AIF folk. 
Evt. tidsrum for ”åbent hus” 2 timer, f.eks. kl. 14-16. 
 
Aftenfest evt. kl. 19 for sponsorer, fodboldudvalget, bestyrelsen i AIF, og private sponsorer. 
Evt. Kulturhuset eller i teltet. Evt. mad fra Kongenshus Hotel/hallen. 
Jonas tjekker om Kulturhuset er ledigt. 
 
Når de første detaljer er clearet af, aftales koordineringsmøde. 
 
 
Evt. 

Åben by arrangement i Frederiks den 25. april 2015 fra kl. 10.00-15.00 
Fodbold laver boldaktiviteter ved kartoffelpigen kl. 12.00 – andre udvalg der vil/kan byde ind med 
noget? Cheerleader pigerne er spurgt om opvisning ved Brugsen kl. 13.00 – Gymnastik vender 
retur. Hurtig afklaring fra udvalgene, så vil Anders B. give beskeden videre til Uge-avisen, så det 
kan komme med i endeligt program for dagen. Pia forelægger det for udvalgene på 
bestyrelsesmødet den 12/3-2015. 
 
 
 


