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Referat af FU møde mandag den 14/1-2019 
 

 
Deltagere: Pia, Christian, PEC, Jonas og Jette. 
 
 
 
1. Status julekalendersalg, juletræsfest, fyrværkerisalg og lodseddelsalg 
 
Lodsedler: ca. 6.000,- kr. i overskud – kæmpe arbejde – gentages ikke 
Julekalender: ca. 19.500,- kr. i overskud – kigges på mere ”børnevenlige” præmier – mange 
trofaste sælgere – Jette læser korrektur næste gang inden tryk – god opgave og fortjeneste 
Juletræsfest: Lille underskud på kr. 868,- - dyr post på slik – skal købes andet sted næste gang 
Fyrværkerisalg: ca. 20.500,- kr. i overskud + varelager for ca. 12.000,- kr. – kæmpe opgave og 
lige i hyggelig familietid – kun folk fra fodbold hjælpe – andre udvalg med? – Jonas vil spørge 
Jakob Bertel og Sven Saabye om de vil overtage opgaven – ellers overvejes om vi fortsætter 
 
Pt. Ca. 30.000,- kr. til rådighed på ungdomskontoen. 
 
2. Status budget 2019 / regnskab 2018 
Klar til godkendelse på bestyrelsesmøde den 23/1-2019 
 
Regnskab 2018 ser meget fint ud – Jette og Christian kigger på de sidste detaljer inden 
regnskabet færdiggøres. 
 
3. Status Opstart eSport 
Pt. 5 hold – hvis ikke flere medlemmer på LOL tirsdagshold overvejes hvad der så skal ske 
Opstarten er gået godt – over 30 medlemmer – 5-6 forældre har meldt sig som ansvarlig for 
”hyggegamning” – Jonas J indkalder dem til møde for planlægning 
FU giver grønt lys for indkøb af TV samt PS 4 + FIFA spil  
Jonas J sørger for strips af ledninger mm. Så lokalet står skarpt til den 24/1 hvor VSF kommer 
på besøg. 
Jonas J sørger for børneattest på alle instruktørerne. 
Hvis Jonas S får esport logo fra Pia bestiller han to ”skilte” til væggene i lokalet. 
    
4. Status AIF Klubhus 
 
FU gennemgik booking af lokalerne i klubhuset i Conventus – vises for bestyrelsen på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Kloak + fjernvarme udenfor igangsættes – Jonas giver GO til Tommy/Simon 
Jonas kontakter Sven for en plan over de udendørs arealer – grus på til parkering – evt. 
asfalteres på sigt 
Jonas har tilbud på hvid vandskuring af huset – dette overvejes! 
Pia taler med Mette Skjold ang. en ”oldfrue” rolle i huset, hvor hun sørger for rengøring, 
vasketøj, opfyldning, blomster og vedligeholdelse af udendørs område.  
Mette Skjold går i gang den 19-20/1 med indretning af klubhuset  
 
Viborg Idrætsråd bestilles til at komme ud til et ”eftersyn” – mulighed for tilskud til 
energiforbedringer. Jette og Jonas S deltager i eftersynet med Peter Mandrup fra VI. 
 
ALLE rydder pænt op efter sig! Og sidste mand sørger for lås og alarm! 
Ordensregler hænges op! 
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5. Kartoffelfestival 2019 
 
Kartoffel festival den 4.-5. oktober 2019. Alle byens foreninger er med. 
AIF skal stå for oktoberfest lørdag aften i Alhedehallen. 
 
Claus T. er projektleder – der er booket musik (Günther) 
AIF afholder udgifter / tilfalder indtægter på tyrolerfesten 
Budget er under udarbejdelse – baseres på ca. 300 deltagere 
Markedsføring skal i gang nu 
 
Pia spørger Claus T om han vil fortælle lidt om festen til GF / evt. PEC generelt om 
Kartoffelfestivalen? 
 
Feststyregruppe: 
PEC – overordnede AIF tovholder - Kartoffelfestival 
Claus T. – Projektleder fest 
Jonas S – delvis med 
Jette B.? Pia / Claus T spørger hende 
Jette S – sideløbende med Claus T på økonomi 
Andre – PEC spørger rundt – evt. Mette Bertel? 
 
 
6. Generalforsamling 2019 
 
Fredag den 15/9-2018 kl. 18.00 – Kulturhuset er booket – ca. 100 personer 
 
Indbydelsen er næsten klar – mangler de sidste info for at færdiggøres og offentliggøres 
Annonce i Ugeavisen tirsdag den 26/2 i uge 9 – Pia aftaler med avisen! 
Pia booker Heidi til mad, borddækning, oprydning og opvask 
Jonas sørger for drikkevarer – fadøl, vin, vand og gin/rom. 
Ny AIF vin skal vælges – Jonas indkalder FU til smagsprøvning i brugsen 
Pia spørger de 4 fodboldpiger som hjalp til sponsoraften om de vil tage bartjansen fra kl. 17.30 – 
ca. 01.00 – de tilbydes 500,- kr. på Viborg gavekort pr. person for opgaven. Pia sørger for 
biobilletter/menu til de 4 piger for sponsoraftenen. – Mathilde og Emma er klar igen! 
Jonas snakker med Mac Y ang. 30 min smagsprøvning GIN/ROM – giver Pia besked! 
PEC har booket musik Mathias Andersen fra kl. 21-01 – for 4.000,- kr. 
Jonas J fortæller om esport og Claus T om tyrolerfest (PEC kartoffelfestival)? – Pia spørger 
Pia ønsker genvalg for 1 år – Christian B – genvalg 2 år? 
Dirigent – Kim Lund + suppliant FU – Pia spørger 
Mie Jensen – suppliant FU – Pia spørger 
Sanne Steiniche – referent – Jonas spørger 
Revisorer Paul Johan og Flemming – Jette spørger 
 
Program: 
18.00-19.00 GF 
19.00-19.30 eSport + tyrolerfest orientering + Årets AIF’er og Klap på skulderen 
19.30-20.30 Spisning – 2 genstande pr. person 
20.30-21.00 MAC Y Gin/rom smagning 
21.00-01.00 Musik/dans ved Mathias Andersen fra Mønsted 
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Alle udvalgsformænd skal senest søndag den 17/2-2019 i uge 7 sende følgende til Pia: 
 
Beretning 
Indstilling + begrundelse til Årets AIF’er 2018 + Klap på skulderen 
Oversigt over udvalgsmedlemmer for kommende år 2019/2020 
 
Forslag til vedtægtsændringer: 
eSport udvalg oprettes 
60+ udvalg oprettes – PEC orienterer Inge-Lise Sterup 
 
7. Evt. 
FU møde afholdes 11/3 – evt. fremrykkes til uge 10? 
Årets AIF’er + Klap på skulderen udnævnes – gaver/blomster koordineres 
Sidste detaljer vedr. GF den 15/3-19 
 
 
Referent/ 
Pia Arendt 
 


