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Referat af FU møde mandag den 21/8-2017 
 

Tilstede: FU samt Jette Schmidt  
 

Dagsorden: 

 

1. Status Teltudlejning 

Dennis Skjold deltog i punktet ang. status på telt og udlejningen. Desværre kun 2 forespørgsler i år 
og ingen udlejning. Vi blev enig om, at der skal laves mere markedsføring og der skal findes en 
”sælgerperson” som kan opsøge tidligere lejere og tage sig af markedsføringen. Dennis vil fortsat 
gerne hjælpe med opsætning, - han tager kontakt til de andre teltopsættere, om de fortsat også vil 
hjælpe. Han giver en melding retur til FU i løbet af en uge, - hvis ja fra dem skal aflønning aftales 
med Jette og FU. Alle lægger hovedet i blød ang. mulige ”sælgere” til opgaven. 
 

2. Tilbud til Viborg Kommune ang. evt. køb af børnehaven 

Tilbud på køb af børnehaven og tilskud til renovering er sendt til kommunen. Tilbud/tilskud bliver 
behandlet på KU møde den 31/8 og derefter byrådsmøde den 20/9. (forventer vi) 
FU afventer tilbagemelding fra kommunen derefter. 

 

3. AIF aften den 15/9-2017 

Pia har booket For enden af gaden og 3-retters menu med vin. 
Pia booker minibus tur/retur Viborg hos Sørens Rejser. 
Pia laver invitation til bestyrelsen.  
 

4. Conventuskursus 

Bestyrelsen tilbydes på torsdag til møde, om de ønsker endnu et conventus erfakursus, som de 
havde for et par siden. Jette og Anders var tovholder sidst og vi håber de kan overtales igen. 

 
5. Børneattester 

Bestyrelsen får lige en reminder på, at de skal huske at lave børneattest på nye trænere. 
Link dertil ligger på hjemmesiden. 
 

6. Byfest 2018/2019 

FU ønsker til næste FU møde at drøfte hvordan AIF får startet en byfest op igen evt. i 2018 eller 
først i 2019. Byfesten skal arrangeres i samarbejde med alle de andre foreninger i byen. 
Projektleder fra AIF skal findes.  
 

Næste Bestyrelsesmøde er torsdag den 24. august kl. 19.00 – REFERANT POUL ERIK 

Næste FU møde er mandag den 2. oktober kl. 19.00 

 

 
Referent/ 
Pia Arendt 
 


