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Referat af FU møde mandag den 15/8-2016 
 

Tilstede: FU samt Jette Schmidt og suppleant Jonas S. Jensen 
 
Godkendelse af referat. 
Referat blev godkendt. 
 
Status seminar  
AIF afholder seminar den 30/9-1/10 på Vedersø Idrætsefterskole og med middag og overnatning på 
Vedersø Klithotel. Pia er i dialog med Kim fra efterskolen, og Tinna fra DGI ang. planlægning af 
program, samt hotellet for tilbud på middag og overnatning. Pia forventer at have program mm. klar 
til bestyrelsesmødet den 22/8. 
 
Status håndbold i AIF: 
8 nye trænere og 4 nye børne-ungdomshold starter op i uge 33. Derudover har Pia fået positiv 
tilkendegivelse fra 2 af de nye trænere, at de samtidig vil indtræde i håndboldudvalget. Pia 
orienterer Alis om den gode nyhed. 
Håndbold er i gang med at arrangerer skoledag den 9/9, - de afvikler planlægningsmøde den 24/8 
kl. 19.30 i klublokalet, - Poul Erik deltager og hjælper dem i gang. 
 
Status teltudlejning: 
Toiletvognen har været udlejet et par gange og har indbragt ca. kr. 7000,- i lejeindtægt. 
Poul Erik har været i kontakt med Kibæk Presenning for pris på telt, ved evt. salg. Forventet pris ml. 
50.000-100.000 kr. 
FU beslutter, at vi beholder teltet i 1. omgang, med tanke på, at den forhåbentligt kan bruges ved 
en ny form for byfest i Frederiks i et stort samarbejde med andre foreninger i år 2018. 
 
Status skolesamarbejde 
Næste møde med skolen er fredag den 26. august 2016 kl. 13.00 
Næste aktivitetsdag er fredag den 9/9, hvor håndbold og evt. gymnastik og FDF afholder aktiviteter 
for skolebørnene i 0. – 6. årgang. 
 
Status Sportsdag 
Fint program er blevet lavet. Dejligt at udvalgene bakker op om dagen. 
 
Status Pølsesalg ved Mac Y fest 
Jette er tovholder på projektet. Alt indtjening går udelukkende til AIF. Salg ml. 00.00 – 04.00. 
Alle frivillige får en koncertbillet som tak for hjælpen. 
Jette følger op på hjælpere ved bestyrelsesmødet den 22/8. 
 
EVT: 
Jonas foreslog, at AIF køber egen hoppeborg, som kan bruges ved alle vores mindre arrangementer. 
FU bakkede op om forslaget, og Jonas indhenter layoutforslag samt tilbud. 
Jonas planlægger sponsorarrangement hos Mac Y fredag den 11/11-2016. 
 
 
 
Næste FU møde er mandag den 3/10-2016 kl. 19.00 
 
 


