Referat af FU møde mandag den 11/1-2016
Tilstede: FU samt Jette Schmidt
Fraværende: Alex Thomsen og Poul Erik Clausen
Godkendelse af referat.
Referat blev godkendt.
Nyt fra Pia
• Alle udvalg skal gennemse website – trænger til frisk stof
• AIF bruger ikke kopimaskine i hallen mere, - husk at gentage dette til bestyrelsesmøde
• Ungdomsfond er oprettet i AIF, hvor overskud fra julekalendere, juletræ, fyrværkerisalg
sættes ind. Udvalgene kan søge om tilskud fra fonden til stævnegebyrer, afslutninger mm.
•

Udvalgene skal HUSKE aktivitet ved holdoprettelse i Conventus ellers kommer de ikke med,
når Jette skal søge om medlemstilskud, - nævnes igen på bestyrelsesmøde på torsdag.
Udvalgene spørges samtidig, om de ønsker, at vi laver et Conventus kursus.

Økonomi ved Jette
Vi ser ud til, at komme ud af 2015 med et underskud på ca. 35.000 kr.
Det er temmelig flot, på trods af nye store investeringer, både til svømning og gymnastik, og et
underskud på sportsfesten.
Kort status fyrværkerisalg
Salget er gået fint, dog en del returvarer, som vi nu har på lager til næste krudtsalg, derved vil vi
ikke have udgifter til disse næste gang, ej hellere til dummies, banner mm.
Giver fint lille overskud, som gerne skal vokse ved næste krudtsalg.
Næste salg skal evt. foregå i klublokalet i stedet for i telt, da det var meget koldt og blæsende.
Samarbejde med skolen:
Pia og Poul Erik skal til møde med skolen tirsdag den 19/1 ang. fremtidigt samarbejde.
Vi ønsker b.la. en idrætsdag for skolens elever, hvor foreningens sportsgrene præsenteres.
Derudover ønsker vi også at tilbyde skolen, at vi som foreningen kan varetage idrætsundervisningen
8-10 dage om året. Dette skal diskuteres videre ved mødet i januar.
AIF har 1. dag klar, - sidst i Marts har fodboldudvalget planer om en fodbolddag for alle skolens
elever.
Fremtidens fest
Pia og Alex deltager kort i møde med nuværende festudvalg den 12/1.
De gennemgår kort de ændringer som bestyrelsen har besluttet:
•
•

•

Festudvalget omdøbes til Eventudvalg, som skal varetage mindre arrangementer i AIF.
Deriblandt en evt. halfest til sensommer/efteråret evt. i samarbejde med lokale sponsorer,
foreninger mm. Der skal tænkes helt nyt, og laves ”brainstorm” på sådan en evt. halfest,
inden den søsættes. Sådan en fest skal komme ud med overskud.
Derudover skal eventudvalget hjælpe med juletræsfesten i hallen og på sigt evt. også med
julekalendersalg, fyrværkeri salg mm.

Når Pia og Alex har forladt mødet, kan nuværende festudvalg drøfte, om de ønsker at fortsætte i
eventudvalget, og tage evt. 1. brainstorm på en evt. halfest.

www.frederiks-aif.dk

Generalforsamling 2016
• Pia har booket kulturhuset fredag den 26. februar 2016.
• Pia har booket Søren Holm fra Rigtige Mænd til at holde foredrag.
• Pia laver udkast på indbydelse.
• Jonas forespørger Thomas Laier på stor pålægsbuffet.
• Mette spørger Thomas, og evt. Allan Bech om han kan/vil spille.
• Vi skal have fundet personale som vil rydde tallerkener af og vaske op, samt stå i baren.
• Jonas sørger for kaffe og kaffekrus.
GF er gratis, dvs. GF, mad, foredrag og musik, men deltagere skal i år betale alle deres drikkevarer
selv.
Udvalgene skal sende formandsberetning (inkl. 10 linjer resume, som tages med i Pias beretning)
samt forslag til Årets AIF’er til Pia senest fredag den 5. februar 2016.

Næste FU møde er mandag den 8/2-2016 kl. 19 hos Jette, hvor hovedpunkt er
Generalforsamlingen, og planlægning af denne.

www.frederiks-aif.dk

