Formandens beretning - AIF Generalforsamling 2015
Sidste stod ved GF stod vi med et superflot økonomisk overskud, men manglede medlemmer i flere
sportslige udvalg, festudvalget og forretningsudvalget. Heldigvis fik vi både folk til FU og til Festudvalget.
Der var mange opgaver at tage fat på, og sætte sig ind i for det nye FU. Vi koncentrerede os i starten om
at sætte os ind i driften, og få et overblik over denne. Hvor kunne vi gøre forretningsgangene lettere, og
hvor kunne vi optimere driften henne? Vi fik tilrettet foreningshåndbogen og iværksat nogle skemaer,
og arbejdsgange, til fordel for både udvalg, FU og vores forretningsfører Jette.
Og dette var jo klart en fordel, da vi sidste sommer blev udtaget til revision. Pga. en ihærdig indsats af
forretningsfører Jette samt de nye tiltag og skemaer vi havde indført, fik vi et flot regnskab retur uden
en eneste kommentar.
Derefter kunne vi begynde at tage fat på forreningsudviklingen i AIF, - et emne, som jeg som formand og
som vi i FU har stor fokus på, da vi ønsker, at videreudvikle vores forening i årene fremover.
Derfor valgte vi, at kickstarte FU i AIF med at inviterer bestyrelsen + 1 medlem mere fra hvert udvalg på
seminar i en weekend, hvor vi tog til DGI Huset i Herning, hvor DGI startede med et oplæg om, hvordan
kommer vi i gang, og hvordan griber vi det an. Det var en utrolig god weekend, hvor vi fik utrolig mange
guldkorn med i bagagen hjem, som vi skulle arbejde videre med.
Som formand, kan jeg kun sige, at jeg kom hjem, med en virkelig god fornemmelse i maven, stemningen
var god og der var skabt en fællesånd og følelsen af samhørighed, - for seminariet bød nemlig også på
bl.a. Zumbatime (meget muntert øjeblik), middag og hygge på tværs af udvalgene. Endnu et fokus
område som ligger både mig og FU nært, - derfor har vi også allerede et nyt arrangement i ærmet, her i
foråret på tværs af udvalgene.
Prikken over i’et, var selvfølgelig, at da vi kom hjem fra seminariet, kørte vi direkte på stadion, hvor AIF
bankede KK07 med 4-0, - så får man vist ikke en mere perfekt afslutning på et hyggeligt seminar. ☺
Da vi kom hjem og fik overblik over alle de ideer og forslag som var blevet vendt på seminaret, valgte vi i
bestyrelsen, at vores indsatsområder i første omgang er: ”Frivillige” – rekruttering af nye samt pleje af
vores allerede dygtige frivillige i foreningen, samt at skabe en ”bedre kommunikation” både internt og
eksternt i foreningen.
Derudover kan man jo roligt sige, at Projekt Kunstgræsbane har fyldt en del i foreningen igennem året.
Banen er nu meget tæt på at blive en realitet, og bliver et stort aktivt for både AIF og vores naboklubber.
En stor ros skal lyde til hele fodboldudvalget for deres store indsats i projektet.
Driftsmæssigt har 2014 også været et flot år, og vi kommer ud med et overskud, langt over forventet
resultat, og det dog på trods af, at vi har investeret penge i forreningsudvikling, arrangementer på tværs
af udvalgene og dygtiggørelse af vores frivillige, bl.a. ved flere kursustilbud.
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Det har også været et sportsligt godt år, bl.a. ved:
•
•
•
•
•
•

Afvikling af LM 2014 – AIF U15 piger kunne løfte pokalen til sidst
Store interesse for spinning – 2 nye instruktører uddannet, mange løbere
Mange svømmere, indført ny træningsweekend
Guld / Sølv EM – Fortsat udvikling i ungdomsafdelingen, deltagelse i stævner
Succes i ungdomsafdelingen med både U10 og U12 hold
2 fyldte springhold, Opstart af Pee Wee Cheerleaders – Green Dragons

Fremtiden for AIF – 2015
Foreningsudvikling
•

•
•
•

•
•

Foreningshåndbog primo juni, ”hvad kan du som frivillig gøre for AIF, og hvad kan AIF gøre for
dig?”
Alle udvalg kort beskriver hvad det vil sige at hjælpe til i det enkelte udvalg, både som
udvalgsformand, instruktør og som almindelig hjælper. Samtidig indeholde en årskalender over
årets aktiviteter i foreningen.
JA-kampagne lanceres (Plakater, flyers, webbanner, Facebook)- Sig JA til at blive frivillig!
Foreningsdag den 20. juni 2015, - ”Kom og mød os i AIF” / indvielse af kunstgræsbanen /
sponsorarrangement / frivilligdag
Nyt foreningsnetværk med lokale naboklubber i samarbejde med DGI, - AIF er vært ved 1. møde
den 16/3-2015, hvor ”Rekruttering og pleje af frivillige” er et af emnerne på mødet. Jeg har
allerede tale med Jesper Kjeldsen, som er formand for KKIK, og han har tilkendegivet, at de
meget gerne indtræder i foreningsnetværket. Derudover er bl.a. Stoholm og Rødkærsbro også
inviteret med.
Opdatering/nyt layout af website – mere tidssvarende og spændende
Bedre udnyttelse af Facebookgruppen ”AIF Frederiks”, - hovedgruppen for AIF, skal gøres mere
alsidig, - en redaktør fra hvert udvalg, som sammen skal lave retningslinjer for anvendelse af
gruppen

Nyt vedr. etablering og indvielse af kunstgræsbanen v/ Formand Anders Bertel, fodboldudvalget
Ny ”Sportsfest” v/ Formand Pia Vetche, Festudvalget

Frederiks, den 27. februar 2015
Pia Arendt
Formand AIF

www.frederiks-aif.dk

Tak for indsatsen
Et nyt tiltag, hvis der er nogle i foreningen som vi specielt godt vil sige, tak for indsatsen til.
I første omgang, er det 2 udvalgsformænd, som efter flere år i foreningen, har valgt at trække sig, vi vil
derfor gerne sige tak for indsatsen specielt til dem, og jeg vil derfor gerne se Poul Duch fra
svømmeudvalget og Heidi Sørensen fra gymnastikudvalget heroppe.
Derefter er det en person, som i årets løb har ydet en ekstra ordinær indsats ifm. Foreningens regnskab
og økonomi, og især i sommers i forbindelse med revisionen, gjorde en forskel, - jeg vil derfor gerne se
Frau Schmidt heroppe.
Skal vi give dem alle 3 en stor hånd!
Årets AIF’er 2014 – Jeppe Olesen
Her vil jeg gerne overdrage ordet til Anders Bertel/Jonas Jensen fra fodboldudvalget
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