Referat af FU møde mandag den 20/10-2014
Godkendelse af referat.
Referat blev godkendt.
Fokus på Børneattester:
Vi skal have lavet en opsamling på nye trænere, som er startet op i denne sæson.
Vi melder ud til udvalgene, at de skal få udfyldt på nye trænere, og sende til Klaus senest den 7/112014, hvorefter Klaus sender attesterne samlet ind.
Kontingentsatser:
Vi skal have lavet en samlet oversigt over kontingentsatser i AIF, - skal også godkendes på årlig
generalforsamling. FU mener ikke umiddelbart, at der er behov for kontingentstigninger i 2015.
Mette vil lave en samlet oversigt, - vi melder ud at udvalgene skal sende til Mette senest den 7/112014.
Julefrokost 2014:
Pia laver en opfølgning hos udvalgene om antal deltager, og laver en samlet tilmelding til Gitte i
hallen.
Foreningsudvikling:
Pia har langt om længe fået notater fra seminariet fra Carsten.
FU snakkede punkterne igennem, og blev enig om, at 1. priotet er ”Flere Frivillige” i foreningen, det drejer sig om både flere hjælpere, trænere og udvalgsmedlemmer.
Frivillige er og bliver foreningens grundsten, og uden frivillige, har vi ingen forening.
FU mener, at punkter hænger sammen med ”God kommunikation”, både internt og eksternt og
derfor er det også et punkt, som der skal arbejdes videre med.
Disse 2 punkter meldes ud til bestyrelsen, som sættes i gang med at tænke tanker om disse, og så
bruger vi bestyrelsesmødet den 4/12-2014 på at snakke foreningsudvikling, da julefrokosten jo
bliver afholdt den 29/11-2014 i stedet for.
Se vedhæftet bilag ang. foreningsudvikling, som uddeles til bestyrelsen den 23/10-2014.

Næste FU møde er mandag den 1. december 2014 kl. 19.30

www.frederiks-aif.dk

AIF Foreningsudvikling 2014
3 indsatsområder, som blev besluttet på AIF seminar:
•
•
•

Flere frivillige
God/bedre kommunikation både udadtil og intern
Bedre udnyttelse af kapacitet

FU ønsker i første omgang, at prioterer følgende to punkter, da vi mener, at de hænge sammen:
•
•

Flere frivillige
God/bedre kommunikation både udadtil og intern

Brainstorm/Ideer til tiltag:
Flere frivillige:
Besøg af naboklub, som har stor succes med mange frivillige - peptalk
”Foreningshåndbog” – ensartet arbejdsbeskrivelse med ca. timeantal fra hvert udvalg, på hhv.
udvalgsmedlem, instruktør og som hjælper på enkelte opgaver/arrangementer, - f.eks. Alhedecup, Tour
de Alheden mm.
• Foreningshåndbog kan evt. husstandsomdeles?
• Samtidig pressemeddelelser i lokale aviser
• Flere forslag?
Hvor mange flere frivillige?
•
•

Deadline?

God/bedre kommunikation både udadtil og intern:
• Alle udvalg skal blive bedre til at bruge AIF facebookgruppen
• Evt. få lavet en AIF app til smartphones
• Evt. nyhedsmail
• Flere forslag?
Hvordan vil vi måle dette? Deadline?
Begynd allerede nu at tænke tanker og gode ideer til torsdag den 4/12-2014, hvor vi efter budgetgodkendelsen,
bruger resten af aftenen på, at snakke foreningsudvikling i AIF.
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