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Evaluering af udviklingsseminar: 
Enighed om, at seminariet var en stor succes, hvor mange gode ideer blev skabt, - dem skal vi nu 
arbejde videre med i bestyrelsen, hvor vi skal have valgt 1-2 indsats områder, som vi starter med. 
Seminariet var også med til at ryste udvalgene sammen, - og der var en god og munter stemning 
udvalgene imellem. 
Pia laver evalueringsskema, som alle deltagerne skal udfylde, så vi får en feedback på, hvad vi evt. 
kan gøre bedre eller anderledes ved evt. fremtidige seminar, temadag eller lignende. 
 
Fokus på frivillige til festudvalget: 
Alle udvalg er blevet bedt om, at finde en person til at indtræde i festudvalget, dette med deadline 
til bestyrelsesmødet allerede mandag den 25. august 2014. 
Såfremt dette ikke lykkes, og det vurderes som en umulig opgave, skal bestyrelsen træffe 
beslutning om, hvad der skal ske med festudvalget og dermed byfesten fremadrettet. 
 
Temaaften hos DGI ang. Frivillige 
Pia har modtaget indbydelse fra DGI til en Temaaften hos DGI om rekruttering af frivillige. 
Temaftenen er mandag den 15. september 2014. 
Da vi jo netop har fokus på dette i AIF, vil FU opfordre alle udvalgene til at finde repræsentanter til 
at deltage i Temaaftenen. Pia informerer om dette til bestyrelsesmødet den 25/8. 
 
Inspirationsaften – Viborg Idrætsråd 
Pia er blevet kontaktet af Viborg Idrætsråd, om AIF kunne tænke sig at være ”værter” ved en 
inspirationsaften, som Viborg Idrætsråd ønsker at holde i Frederiks primo oktober. 
Pia tjekker booking og pris af Kulturhuset med Bjarne i hallen, og Gitte for pris på kaffe/kage/frugt. 
Det vil være en aften, som AIF vil kunne bruge som ”good will” da lokaler medier vil blive orienteret. 
Evt. kan AIF tjene lidt på arrangementet, hvis AIF selv står for forplejningen. 
FU træffer beslutning om ”værtsskabet”, når Pia har indsamlet de fornødne oplysninger. 
 
Tilskud til Klublokaleforbedringer 
Viborg Kommune har inviteret til info møde ang. mulighed for tilskud til klublokaleforbedringer. 
Jonas finder en fra fodboldudvalget som deltager i mødet i Viborg torsdag den 11. september 2014. 
 
 
 
 
Næste FU møde er mandag den 20. oktober 2014 kl. 19.30 


