Formandens beretning 2018 ‐ AIF Generalforsamling 2019
2018 har i AIF været et spændende, udfordrende og ikke mindst travlt år i foreningen.
2018 var nemlig året, hvor vi fik vores eget AIF Klubhus, og vi må indrømme, at køb og renovering af
huset, har fyldt en del i det forgangne år. 😊
Drømmen blev den 1. maj 2018 en realitet, da vi underskrev kontrakten på Trehusevej 5
Det havde længe været en drøm, at få vores eget og få mere plads til udstyr, pokaler, vimpler mm.
Der er allerede sket meget med huset, vi har ryddet hele den gamle legeplads udenfor, fjernet stakit og
læhegn og pavillonerne er solgt og afhændet.
Det har været med til at åbne op omkring huset, og gøre huset og grunden til en mere integreret del af
de omkringliggende træningsfaciliteter.
Det næste projekt er kloakseparering og så flisebelægning og evt. anlæg af parkeringspladser ud mod
Trehusevej.
Det kæmpe arbejde omkring klubhuset, har ikke været muligt, hvis der ikke var for de mange frivillige
kræfter, som har hjulet rigtig meget, og der skal især lyde en kæmpe tak for indsatsen til Sven Saabye,
Tommy Pedersen og Henrik Nielsen for alt jeres tid og kræfter i og omkring klubhuset!
Indenfor er der blevet rengjort, malet, og vi har købt nye møbler, og vi har fået det indrettet pænt og
hyggeligt – stor tak skal lyde til Mette Klokkeriis Skjold og Dennis Skjold for det flotte arbejde!
Vi håber, at med det nye klubhus, at vi kan med til at skabe relationer og samhørighed på tværs af
idrætsgrenene. Det kan godt være en udfordring for en stor flerstrenget forening som AIF, men vi håber,
at klubhuset kan blive et samlingssted for vores medlemmer!
Vi planlægger en officiel indvielse her i foråret, når vi er mere færdig ude omkring huset, men klubhuset
bliver alligevel allerede flittigt brugt til diverse møder og sociale holdaktiviteter ‐ men også til ugentligt
træning – nemlig esport træning, som foregår i det nye esport lokale i klubhuset!
Esport:
For 2018 blev nemlig også året, hvor AIF esport startede op i foreningen.
Der er fuld fokus på eSport fra alles sider, og der vil ske en stor eksponering i løbet af de næste år, og
derfor skulle vi i AIF, som en af kommunens største foreninger, også være med fra starten og udbyde
eSport.
Vi søgte derfor på FB efter mulige instruktører, og jeg må sige, at jeg aldrig har oplevet så succesfuld
rekruttering af frivillige, for 5 timer efter jeg havde slået opslaget op, så havde vi 5 nye esport‐
instruktører.
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Dem skyndte vi at få sendt på instruktørkursus, og derefter valgte vi hurtigt, at investere i 10
spillestationer og 1 instruktørmaskine, og vi inviterede til infomøde den 18. december, hvor over 70
kommende medlemmer og forældre mødte op. – Så der var ingen tvivl om, at interessen og
efterspørgslen var stor!
Vi startede esport op i januar i år, og har pt. 5 hold, ‐ vi har lavet et nyt esport udvalg, hvor Jonas
Jordalen hurtigt greb formandsposten, ‐ og der skal lyde en stor tak til dig Jonas, for din flotte indsats
igennem de seneste måneder!
Formålet med esport i AIF er, at vi ønsker at trække nye målgrupper ind i vores forening – og vise dem et
foreningsfælleskab, og for nogle er det måske første gang de er med til en holdsport. Vi ved også, at det
er lykkedes for os, og at vi derved allerede har høstet nye medlemmer til foreningen. Alt dette og meget
mere, vil Jonas Jordalen fortælle mere om lidt senere i aften.
En anden aktivitet i AIF som har vokset i 2018 er vores 60+ hold torsdag formiddag:
På initiativ af Ingelise Sterup startede projekt 60+ op i januar 2017, og igennem 2018 har holdet vokset
yderligere, så der nu er knap 70 medlemmer. Derfor har vi besluttet, at 60+ har vokset så meget, at vi
gerne vil oprette et selvstændigt 60 + udvalg i AIF.
Hver torsdag formiddag fra 9‐12 er knap 70 60+ aktive i hallen, hvor de kan vælge imellem forskellige
aktiviteter som f.eks. badminton, svømning, gymnastik, spinning eller en god gåtur. Hver torsdag sluttes
der af med fælles frokost og hygge i hallens cafeteria. En stor tak skal lyde til Ingelise, for hendes initiativ
og engagement i projektet.

Skolesamarbejde:
Sidste år til GF kunne vi glædestrålende fortælle om vores fantastiske succes med ansættelse af en
aktivitetsmedarbejder i samarbejde med de andre lokale foreninger og med tilskud fra Viborg
Kommune. Dette var en kæmpe gevinst og ressource, både for skolen, alle foreningerne men ikke
mindst også for vores lokalsamfund.
For AIF som forening har det været en stor succes med afholdelse af mange gode aktivitetsdage for
skolens elever, og vi har sammen med Frederiks skole, de øvrige foreninger og Viborg kommune været
enige om, at skolesamarbejdsprojektet har haft afgørende betydning for, at flere børn er kommet med i
bevægelsesfællesskaber i Frederiks.
Det ændre dog desværre ikke ved, at Viborg kommune ikke har kunne finde midler til, at vi har kunne
fortsætte projektet. En beslutning, som vi har beklaget og fortsat er i dialog med Viborg Kommune
omkring rigtigheden af.
AIF ønsker dog fortsat at fastholde og afvikle aktivitetsdage i samarbejde med Frederiks Skole.
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Sponsoraften 2018:
I november holdt vi en stor sponsor‐ og frivilligaften på Kongenshus Hotel. Her havde vi inviteret alle
vores sponsorer og vores frivillige til at deltage, og vi er glade for den store opbakning som der var, hvor
vi samlede omkring 100 mennesker. En hyggelig aften med god mad og HUTLIHUT foredrag, men det er
også på sådan en aften, at vi kan få fortalt vores sponsorer og frivillige om alle de ting der sker i AIF,
samt om vores ideer og planer for fremtiden. Samtidig er det også vores måde, hvor vi kan sige en STOR
tak tilbage til alle vore sponsorer og frivillige på, ‐ for vi er utrolig glade og taknemmelig for alt deres
støtte og samarbejde. Vi er stolte af, at vi i sådan en lille by som Frederiks har sådan nogle gode lokale
sponsorer som bakker os så meget op. Og så mange frivillige hænder i vores forening. TAK til dem alle!

Børne‐ og ungdomsfonden:
Vi har i igen 2018 haft stor succes med salg af julekalendere, juletræsfest, fyrværkerisalg og pølsesalg til
Mac Y festival. Det har givet mange penge i vores børne‐ og ungdomsfond, hvor udvalgene kan søge om
tilskud til sociale aktiviteter, som f.eks. afslutninger, stævner mm.
Derudover modtog vi også den flotte sum på kr. 39.000,‐ pga. alle de frivillige som bidrog på vegne af
AIF til Frederiks Skoles jubilæumsfest i september.

MEN vi laver jo alligevel også lidt sportsligt i foreningen, og det vil jeg nu fortælle om…

Billeddias – hvert udvalg gennemgået kort. Alle beretninger i fuld længde lægges ud på AIF website.

Håndbold:
•
•
•
•
•
•
•

Året startede med besøg af JHF håndboldkaravanen for alle 1. og 2. klasser
Første sæson med holdsamarbejde med KKIK for U12 drenge sluttede med et påskestævne i
Kruså, som var en kæmpe oplevelse for alle både socialt og håndboldmæssigt.
Forår sæsonen for U10 pigerne forsatte ude, hvor det gode vejr gav en ugentlig træning med
masser af sved på panden.
AIF indgik i et håndboldfælleskab med 9 andre klubber i Viborg kommune for at få flere og bedre
håndboldspiller i kommunen.
Samarbejde med KKIK forsatte for U14 drenge, hvor var tilgang af flere spiller.
Håndboldfitness så også dagens lys i AIF og der var stor tilgang af nye og mere velkendte ansigter.
Stor tak til de frivillige som gør det muligt at håndbolden kan eksistere i AIF
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Gymnastik:
• Stor tilslutning, ca. 70 skønne børn på 3 hold
• Gymnastiktrænere har afholdt gymnastik for 9.klasser til stor begejstring fra de unge mennesker
• Vellykket gymnastikopvisning hvor alle tre børnehold deltog.
• Tur for alle gymnaster til Baboon City incl forældre og søskende. Vellykket varm dag med stor
tilslutning.
• Opvisning til Sankt Hans i anlægget af spring/rytmeholdet.
• Sidst på året arrangement på Bjergsnæs Efterskole
• Stor tilslutning til alle voksenhold på både dame‐ og herresiden.
• Altid god stemning og stor opbakning til træning/arrangementer

Badminton:
• Ungdom:
• 10 ‐16 unge, som kommer med godt humør og knokler på i træningen.
• Afholdt fælles badmintondag med Karup.
• Deltaget i landsdelsmesterskabet med flotte resultater til følge.
• Senior:
• Spiller serie 1, og ligger godt til i toppen.
• Er repræsenteret til DM i foråret 2019.
• Motionist:
• Stabil gruppe med nye, samt velkendte ansigter år efter år.
Skolesamarbejdet – Badmintondag for de to 5. og 6. klasser.
Diplom/gavekort til de deltagende, med gratis træning frem til nytår – gav flere nye spillere,
hvoraf flere er fortsat i 2019.

Fodbold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Succesfuldt værtskab for JM i U14‐15 drenge/piger i 2018
Etablering af overdækning på Frederiks Stadion
Udfordringer med KKIK‐samarbejdet indenfor børn/ungdom
Samarbejde med Kjellerup IF – oprettelsen af Kjellerup /Frederiks Q for damer og U18 piger
Op og nedrykning for både herre‐ og damesenior
Medlemstallet er stabilt, modsat mange andre klubber, Hold i fleste årgange
Fodbolddag på Frederiks Skole for alle elever
Nye trænere til dame og herresenior
Alhede Cup med 141 hold i januar
Stort engagement af frivillige hjælpere til fyrværkeri og ombygning af klubhuset
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Motion:
• AIF Motion består af MTB, Spinning, Løb/Gang.
• Et års tid kørt med kombikontingent til favorabel pris.
• Formået at holde energi/aktivitet i AIF Motion i 2018.
• Lever pt i en tid, hvor det er populært med grupper indenfor vores idrætsgrene på de sociale
medier. Her aftaler man træning og bakker hinanden op til passe sin træning.
• AIF Motion har budt flere tilflyttere, tidligere medlemmer og skønne idrætssultne 60+´er
velkommen i 2018.
• Afholdt et par gode fællestræninger, hvor vi dyrker motion (MTB, Spinning og Løb) i 2 timer og
herefter mødes til lidt fælles hygge ‐ dejlige dage.
• Tour de Alheden, 12 timers/6 timers Triatlon Stafet og DGI Hærvejsløb har været vores
indtægtskilde.
• Fantastisk samarbejde udvalgsmedlemmerne imellem og med stor opbakning fra en dejlig skare
af frivillige.

Svømning:
•
•
•
•
•

Endnu en gang en god svømmeweekend med mange svømmede km og glade børn.
Aquacamp i sommerferien gennemført til glæde for børn og trænere.
FITDEAL kører på voksenholdene og er en succes
Besøg af Rigtige Mænd og Rigtige Qvinder fra Viborg
Julecup med stor deltagelse

•
•
•
•
•
•

67 deltagere
2 Spinningshold
Der er 30 i alt der laver Gymnastik
20 med på gåtur hver uge
Badmintonspillere kan tæller 15 aktive garvede spillere
3. halvveg er stadig en rigtig hyggelig og god afslutning på torsdagen, hvor vi er mellem 25
og 30 deltager
Vores afslutning løber af stablen den 2. maj med et "STJERNETRÆF”. Tawi vil lave SENIOR
Triatlon for os, hvor der skal svømmes, cykles og gås/løbes, vi kan blive op mod 100
deltagere, da Pensionist Svømmeklubben også deltager, så det ser vi rigtig meget frem til.
Fortsat en god og positiv oplevelse, at være i hallen torsdag formiddag omgivet af lutter
aktive og glade mennesker.

60+:

•

•
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Fremtiden for AIF – 2019: Hvad skal vi arbejde videre med i år…
Fortsætte foreningsudviklingen…
Færdiggøre AIF Klubhus:
Øverst på dagsordenen her i 2019 står færdiggørelse af klubhuset! Vi er, som tidligere nævnt i gang med
de sidste installationer og færdiggørelse ude omkring huset, og når alt er på plads, så holder vi en
officielle indvielse af huset, ‐ det håber vi på, kan ske inden sommerferie!
Derudover skal vi alle lærer at bruge huset, ‐ Klubhuset er VORES alles hus, ‐ hvor det derved også
forventes, at alle tager ejerskab af huset, ‐ og selvfølgelig passer godt på det! Vi håber på, at vi på sigt
f.eks. kan lave grillaftener på terrassen, fredagsbar, filmaften og andre arrangementer i og omkring
klubhuset på tværs af udvalgene.
AIF eSport:
2019 er også året hvor vi skal videreudvikle på opstarten af esport, ‐ vi er allerede godt i gang, men
esport er nyt for alle, ‐ og der er endnu meget at lærer. Et vigtigt fokus punkt, især også fra min side er,
at vi får lagt en form for bevægelse ind i den ugentlig træning, ‐ og kunne det ikke også være fedt, hvis vi
på sigt kunne lave et AIF LAN Party med flere hundrede deltagere i Alhedehallen? Netop derfor skal vi
her i 2019 fortsat bakke godt op omkring instruktørerne og det nye udvalg med Jonas i spidsen, ‐ og
støtte dem i deres ideer og tanker, og være med til, at AIF bliver en vigtigt aktør og del af esporten i
Viborg Kommune.
Kartoffelfestival 2019 – Oktoberfest:
AIF er i samarbejde med de andre foreninger i byen i gang med at arrangere en ”Kartoffelfestival” i
Frederiks i den første weekend i oktober. I den anledning har AIF påtaget sig opgaven, om at arrangere
en stor Oktoberfest i Alhedehallen lørdag den 5. oktober! Og jeg har hørt at Günther og hans Krautseppl
Band er booket, ‐ så der er lagt op til en rigtig tyrolerfest i Frederiks! Lidt senere i aften vil Poul Erik
Clausen fortælle mere om både Kartoffelfestivalen og Oktoberfesten til efteråret!
Udbygge Arrangmentsgruppe:
Forrige år til generalforsamling fortalte vi, at vi lagde eventudvalget i dvale, og i stedet lavede en
arrangmentsgruppe. Vi ønskede at lave en gruppe med så mange medlemmer i som muligt, og vi
ønskede at de:
• Skal være med til at stå for og hjælpe til med mindre arrangementer i AIF, som f.eks. juletræ,
fyrværkeri, pølsesalg mm.
• Skal kunne fungere som ”repræsentant” for AIF, evt. ved messe, Open by Night, byfornyelsesprojektet
o. lign.
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Tanken er, at når vi har et mindre arrangement, så kan FU lægge opgaven ud i gruppen, og så kan
den/de personer der ønsker opgaven at byde ind. Det er altså ikke meningen at alle i gruppen skal være
med til alle arrangementer, men at de selv kan byde ind på de arrangementer som de har lyst og tid til.
Tanken er hellere ikke, at der skal holdes møder i gruppen. Det skal mere ses som en liste med
hjælpernavne på.
Vi er så heldige, at vi har fået nogle personer med i arrangementsgruppen, men der er plads til mange
flere! Så hvis DU har lyst til at vide mere eller indgå i gruppen, så kom til mig eller et andet medlem af
FU. Vi har i AIF brug for flere personer, som vil gå ind og tage mere ansvar og være den koordinerende
rolle i forhold til mindre aktiviteter i foreningen.

Udviklingsseminar – hvordan får vi flere frivillige til at tage ansvar?:
I forlængelse af den tråd, ‐ overvejer vi i FU, om vi til efteråret skal tage bestyrelsen og andre relevante
personer fra foreningen med på et lille seminar, hvor vi netop skal arbejde med og udvikle på, hvordan
vi får flere frivillige til at tage et større ansvar. Det er ikke kun AIF der kæmper med den udfordring, det
er også en udfordring for mange andre foreninger. Derfor er der også både fra Viborg Idrætsråd og
Viborg Kommune fokus på emnet, og jeg ved, at der arbejdes på at iværksætte en indsats til hjælp for
kommunens foreninger. Derfor vil det give rigtig god mening, at vi i AIF, som en af kommunens
allerstørste foreninger, går forrest, og ”tage aktion” på udfordringen.
Derudover skal vi selvfølgelig arbejde videre med og udvikle alt det andet, som vi har gang i, ‐ så en ting
er sikker, og det er, at i 2019 kommer vi bestemt hellere ikke til at kede os! 😊
Og som Dronningen i hendes nytårstale afslutter hver år med et ”Gud bevare Danmark”, vil jeg som det
sidste i min tale, ‐ ikke sige ”FORZA AIF”, men i stedet, som jeg gjorde sidste år, takke alle hjælpere,
trænere, udvalgsmedlemmer, bestyrelsen og forretningsudvalget for jeres indsats i det forgangne år, I er
vores forenings vigtigste aktiver, og uden jeres indsats, ville vi ikke stå med en så stor og velfungerende
forening som vores. Til hver enkelt af Jer, skal der fra mig lyde en stor personlig TAK.

Frederiks, den 15. marts 2019
Pia Arendt
Formand AIF
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