Referat af FU møde mandag den 10/3-2014
Fraværende: Jonas Jensen
Konstituering:
Formand: Pia Viller Arendt
Næstformand: Klaus Pontoppidan
Menig medlem: Mette Skjold
Sponsor: Jonas Jensen
FU + BE mødeplan:
BE møder: 8/5 – 25/8 (udgår evt. hvis seminar 15-16/8) – 23/10 og 4/12 (julefrokost)
FU møder: 5/5 – 18/8 – 20/10 – 1/12 (ca. 1 uge før BE møder)
FU har besluttet, at vi fortsætter med eksisterende dagsorden til BE møder.
Hvis BE godkender mødeplan, sørger Pia for at booke mødelokale og forplejning hos Gitte.
Website:
Opdatering af website – hvert udvalg skal opdaterer deres udvalg og andet på website – deadline
8/5-2014 ved næste møde, - efterfølgende tager FU et møde med webmaster Brian ang. hans
fremtidig opdatering.
Conventus kursus:
Jette ringer til DGI for kursusdatoer – FU opfordre så mange som muligt deltager fra hvert udvalg.
Børneattester:
Børneattester – vi starter på en frisk – der skal laves på alle trænere – link til blanket på AIF website
– leveres samlet til Klaus senest 31/3, som derefter sørger for samlet at sende dem ind. Klaus er
tovholder på opgaven og rykker udvalgene for manglende blanketter.
Artikler i lokale aviser:
FU opfordre alle udvalg til at skrive artikler om deres aktiviteter og arrangementer og sende dem til
VSF, Uge-Avisen, Kjellerup Tidende/Midt Jyllandsavis. – det er gratis og god omtale, som vi skal
blive meget bedre til at bruge. (Fodbold gør nu) Jette finder mail adresser til diverse aviser, som
udsendes til udvalgene. Forretningsordenen skal opdateres.
Udviklingsseminar:
Seminar for FU og BE (2 personer fra hvert udvalg) – Nytænkning i AIF, hvad skal der ske i
fremtiden, hvor bevæger vi os hen af, følger vi med tiden - f.eks. skal vi evt. have nye sportsgrene i
klubben? FU vil derudover gerne bruge seminariet til at BE samtidig får styrket ”fælleånden” i AIF.
Samtidig tilrettet forretningsordenen i AIF. FU foreslår den 15-16/8 inden sæsonopstart. EVT.
Vingsted Centret ved Vejle.
EVT:
FU skal have tage billeder af Mette og Klaus, som skal sendes til Brian, så vi ligeledes får opdateret
AIF website. Pia er tovholder på dette.
Næste FU møde er mandag den 5. maj 2014 kl. 19.30

www.frederiks-aif.dk

