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Referat af FU møde onsdag den 28/11-2018 
 

 

Deltagere: Pia, Christian, PEC, Jonas og Jette. 

 

 

 

1. Arrangementsgruppe – Claus Thuesen og Jette Bundgaard deltager 

 

FU har spurgt følgende om deltagelse i arrangementsgruppen: 

Trine Pedersen – har for travlt pt. – måske senere 

Ryan Laier – har for travlt pt. – om 2-3 år – men vil gerne hjælpe til med enkelte arrangementer 

Tina Nyrup – nej tak 

Linda Klavsen – er måske klar på noget 

Morten Krogh – er også klar på noget 

 

Claus foreslog også Dennis Skjold og Morgan Hill – de er gode hjælpere. 

 

Vi skal alle overveje mulige emner, - og spørge dem ved lejlighed. 

 

Mac Y pølsesalg gik godt – ros til Claus T. 

Juletræ 1/12 – Jette og Alis har styr på det hele. 

     

2. Status AIF Klubhus 

 

Adgang til huset – nøgleboks indkøbt. 

Alarmen er sat til – mail bliver udsendt til samtlige udvalgsformænd – styres via APP 

Booking ”På det lille hus”– er lavet på Conventus. – bliver muligt via AIF website. 

Mette Klokkeriis indretter. Indkøber lamper, grønne planter etc. 

Indvielse bliver først tidligt forår – marts/april – så vi er mere færdig udenfor også. 

 

Det er kun AIF hold og udvalg der kan/må booke og bruge klubhuset.  

Der må ingen private fester eller møder finde sted – vi udlejer ikke til private personer. 

 

Det er vigtigt, at bestyrelsen og medlemmer tager ejerskab, og at det er VORES hus. 

Hvis der mangler noget service, må udvalg indkøbe det de mangler og få refunderet hos Jette. 

På sigt vil der væres service til ca. 30/40 personer – hvis der skal bruges mere, må udvalg/hold 

selv medbringe. 

 

Der oprettes en FB gruppe som hedder AIF Klubhus for FU + Bestyrelsen, hvor vi kan koordinere 

og orientere hinanden mht. driften af klubhuset. 

 

ALLE rydder pænt op efter sig! Og sidste mand sørger for lås og alarm! 

 

3. Status esport 

 

Formanden Jonas Jordalen kommer hjem uge 49. Flyer og plakater er trykt – bliver omdelt og 

delt på FB fra lørdag den 1/12. 

Maskiner bliver leveret uge 49. Instruktørerne opsætter maskinerne den 11/12.  

Info aften for kommende medlemmer og forældre d. 18. dec. 
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4. Kartoffelfestival 

Kartoffel festival den 4.-5. oktober 2019. Alle byens foreninger er med. 

AIF skal stå for oktoberfest lørdag aften i Alhedehallen. 

 

Feststyregruppe består af følgende: 

Poul Erik (overordnede) 

Claus Thuesen (Projektleder) – undersøger Tyrolerband 

Jette Schmidt (økonomi) 

Jonas Steiniche (delvis) 

Ryan Laier 

Jette Bundgaard 

Mfl. 

 

5. Generalforsamling 2019 

Bliver fredag den 15/3-2019 – Pia booker Kulturhuset til 100 pers. 

Gode ideer til underholdning, musik mm. modtages gerne! 

 

6. Regnskab / budget 

 

Regnskab ser meget fint ud. 

 

Jette har undersøgt priser hos Conventus, hvis vi skal kunne modtage flere betalingskort og 

derved give vores medlemmer flere betalingsmuligheder. Det bliver for dyrt ift. behovet, derfor 

beslutter FU, at vi pt. Ikke tilkøber flere betalingsmuligheder. Kan evt. tages op igen senere. 

 

Budget 2019 er næsten færdig, men vi skal lige have esport budget med. Det bliver lavet i 

december måned. Endeligt samlet budget 2019 bliver godkendt på 1. bestyrelsesmøde i januar 

2019. 

 

PEC taler med Gitte om det evt. var tid for en kontingentforhøjelse i Motion. 

 

7. Evt. 

Pia vender retur med mødedatoer for 2019. 

 

 

 

Referent/ 

Pia Arendt 

 


