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Referat af FU møde mandag den 10/8-2015 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt og Poul Erik Clausen 
 

Godkendelse af referat. 

Referat blev godkendt. 
 
Evaluering af foreningsdagen/sponsorfesten den 20/6-2015. 

Alle var enige om, at dagen og festen var en succes. Flere positive tilbagemeldinger fra sponsorerne. 
Udgifterne var langt under budgetteret, så alt i alt et godt arrangement til en fornuftig pris. 
 
Sportsfest 2015: 

FU skal hjælpe med kagekonkurrencen søndag, alle deltager på nær Jonas pga. flytning. 
Alle i FU bliver 1-2 timer og hjælper med oprydning i teltet efterfølgende. 
Programmet blev gennemgået, og det blev foreslået, at man efterfølgende skulle se på, hvor meget 
Bankospillet giver af overskud. En tung opgave, som kræver mange mandetimer i at hente 
sponsorater ind hos vores sponsorer, som i forvejen bliver spurgt rigeligt ifm. andre aktiviteter i AIF. 
Ellers ser programmet spændende ud, og FU glæder sig til afviklingen af sportsfesten. 
 
Forældreforeningen: 

Forældreforeningen er blevet nedlagt. Pia og Jette har haft møde med formand John Dall og 
kasserer Lars Madsen. AIF er blevet spurgt om vi ønsker at overtage salg af julekalendere og 
juletræsfesten. 
Poul Erik tager kontakt til Jan Almind, som er ansvarlig for salg af julekalendere og gennemgår 
opgaven. Det blevet foreslået, at motivet i år på kalenderen, blev af nogle af børneholdene i fodbold 
med nissehuer på. Poul Erik arbejder videre med opgaven. 
Pia tager kontakt til Frost 96, og hører, om de evt. kan tage opgaven som julemand (Tawi) og 
underholde og synge med børnene til juletræsfesten.  
Juletræsfesten har i mange år givet lille underskud, og på denne måde, kunne vi måske sparer nogle 
store udgifter til julemand/nissefamilie, og formå at skabe et overskud i år. 
Pia kontakter derefter John Dall, som har været ansvarlig for juletræsfesten. 
Poul Erik gjorde FU opmærksom på, at ungdomsarbejdet i AIF vil komme til at mangle 
forældreforeningen, som jo har ydet tilskud til mange stævner og arrangementer. 
FU drøftede mulighederne for, at AIF i stedet kunne yde tilskud til ungdomsarbejdet i AIF. 
En mulighed kunne evt. være, at det var muligt at blive støttemedlem/passiv medlem i AIF, og 
denne kontingent udelukkende gik til ungdomsarbejdet i foreningen. 
FU vil arbejde videre med tanker og ideer herom. 
 

Foreningsudvikling: 

 

FBredaktør-gruppen: 

Alex har forgæves forsøgt at indkalde de webansvarlige til møde. Alex kontakter derfor nu Jeppe 
Olesen, og får oprettet de forskellige webansvarlige i de forskellige udvalg som administrator på AIF 
FB gruppen. Derefter skriver han ud til alle, at de nu kan lave relevante opslag i gruppen. 
 
Netværksmøde: 

Pia tager kontakt til ny kontaktperson hos DGI, og får sat gang i projektet. 
Satser på opstart af netværksmøde i Viborg området september måned. Pia vender retur. 
 
Renovering af klublokalet: 

FU ønsker, at få renoveret klublokalet og derved få det gjort til et mere attraktivt lokale for 
foreningen (udvalgene) at benytte. Samtidig skal der ske en oprydning i lokalet. 
Pia tager kontakt til Henrik Dalsgaard, formand for hallens bestyrelse, om muligheder for dette. 
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Der blev samtidig foreslået, at der til foråret blev foretaget en grundig oprydning i de 2 containere 
på festpladsen, så ikke relevante ting blev smidt ud, og der kom overblik over indholdet. 
 
Mac Y arrangement for udvalgene: 

FU inviterer alle udvalgsmedlemmer til en hyggelig rom/whisky aften hos Mac Y fredag den 23. 
oktober kl. 18.30. Pia og Jonas er tovholder på arrangementet, og indbydelsen udsendes snarest. 
Hvert udvalg må udover udvalgsmedlemmerne inviteret 2 ildsjæle med, da vi i alt har ca. 45-50 
pladser hos Mac Y. 
 
Evt. 

Poul Erik spurgte ind til, om AIF havde overvejet, at gå i dialog med Skolen, ang. et evt. samarbejde 
ifbm. med den nye skolereform og de nye krav om 1 times motion hver dag. Fu har kort drøftet 
denne mulighed tidligere, men blev enige om, at tiden måske var inde til nu, at indgå i denne dialog. 
Vi blev enige om, at vi skulle arbejde videre med ideen, idet vi skal have udarbejdet noget konkret, 
inden vi indkalder skolen til et møde. 
 
Næste FU møde er mandag den 5. oktober kl. 19.30 
 
 


