Generalforsamling i AIF fredag d. 15/3‐2019
Kåring af årets AIF’er: Indstillet af flere udvalg. Bruger mange timer i hallen og omkring, bidrager som
spiller, hjælpetræner, udvalgsmedlem og hjælper. Lægger mange timer i bla. fyrværkerisalg.
Stor hjælp i overtagelsen af klubhuset, stiller til rådighed også med maskiner. Får tingene til at ske.
Årets AIF’er: Svend Saabye.
1: Valg af dirigent: Kim Lund Jensen
2: Valg af stemmetæller og referent: hhv. Anette Bräuner, Charlotte Clausen og Sanne Steiniche.
3: Formandens beretning. – Hele beretningen kan ses på AIF website samt alle beretningerne fra de
sportslige udvalg.
Året for AIF’s eget klubhus fra d. 1/5‐18. Mere plads til udstyr ol. Sket meget. Legeplads ryddet,
pavilloner solgt og huset er blevet en integreret del af sportspladsen. Det hele har været muligt pga.
frivilligt arbejde.
Klubhuset skal bruges til at skabe samhørighed de forskellige sportsgrene imellem. Der er planlagt
officiel indvielse.
Allerede nu bliver det brugt flittigt, b.la. til eSport.
ESport startet op i foråret. Søgning efter instruktører på Facebook. Efter 5 timer havde vi dem, vi skulle
bruge. Disse har været på kursus.
Informationsaften med stor interesse.
Pt. er der 6 hold. Der er lavet et e‐sportsudvalg, Jonas Jordalen er formand.
Vi ønsker at trække nye medlemmer ind i foreningen via e‐sporten.
60+ ligeledes vokset meget i 2018. Nu 70 medlemmer. Der bliver nu oprettet et selvstændigt udvalg pga.
den store tilslutning.
Sidste år til generalforsamling stor ros til skolesamarbejdsprojektet. Det har gjort at flere børn er blevet
aktive. Dette desværre ikke muligt at føre videre pga. Viborg kommune ikke har kunnet finde midlerne
til at videreføre det.
Sponsoraften på Kongenshus Hotel var en stor succes. Mulighed for at sige tak til alle sponsorerne i AIF.
Derudover stor succes med salg af julekalendere, fyrværkeri, juletræsfesten ol.
Samt overskuddet fra skolefesten for Frederiks Skole i september 2018.
De enkelte sportslige udvalg:
Helle Tøgersen fra håndboldudvalget:
Første sæson med holdsamearbejde med KKIK for U12 drenge + U14
Gymnastikudvalget Tine Nygaard:
70 børn på 3 hold.
Gymnastikopvisning bl.a. til Sankt hans.
Generelt stor opbakning
Badminton ved Michael Pagh:
Fælles dag med Karup. Deltager desuden i landsmesterskabet med flotte resultater.
De er repræsenteret til DM i badminton.
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Samarbejde med skolen. Diplom gav gratis træning frem til nytår
Fodbold ved Anders Bertel:
Overdækning på Frederiks stadion.
Udfordringer med KKIK men godt samarbejde med Kjellerup IF.
Medlemstallet er stabilt.
Fodbolddag med succes.
Alhedecup med 141 hold.
Motionsudvalg ved Gitte Madsen:
Kombikontingent til MTB, spinning og Løb/gang med succes.
Tour de alheden, 12 timers / 6 timers triatlon, stafet og DGI hærvejsløbet er indtægtskilde.
Også god opbakning fra frivillige her.
Svømmeudvalg ved Anders Detlefsen:
God svømmeweekend.
Aquacamp og julecup med stor deltagelse.
60+ ved Ingelise Sterup:
Mange forskellige aktiviteter.
3. Halvveg fortsat rigtig hyggelig afslutning.
Fremtiden for AIF:
Foreningsudviklingen fortsætter.
Klubhuset kommer mere i brug og skal bruges på tværs af alle udvalg. Det er vores alles, vi skal bruge
det og passe på det.
Arrangementsgruppen udbygges, vi skal have flere medlemmer.
Udviklingsseminar for bestyrelsen mhp. Hvordan vi får flere frivillige til at tage ansvar.
Stor tak til foreningsmedlemmer, trænere, frivillige osv. For deres indsats i foreningen.
4: Regnskab 2018 ved Jette Schmidt
Omsætning 1.833.181,00
Omkostninger ‐1.772.845,00
Overskud
60.366,00
Ny bank indestående
Egenkapital 745.581,00
Regnskab 2018 ‐ Bemærkninger: (1462 medlemmer)
Medlemstilskud fra kommunen er kr.196.725
Saldo børne‐ og ungdomsfond kr. 16.751
Sponsorindtægter kr. 243.366
Tilskud diverse puljer kr. 101.956
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Budget 2019
Omsætning 1.659.600
Omkostninger ‐1.657.800
Overskud
1.800
5: Behandling af indkomne forslag.
Forretningsudvalget har forslag til vedtægtsændringer:
Oprettelse af 60+ udvalg samt e‐sportsudvalg.
Inge‐Lise Sterup: hun har fundet 5 medlemmer, der står op til 7 medlemmer.
Pia Helding: op til 9 medlemmer, hvordan udregnes dette? Det går langt tilbage, hvor man tidligere
havde ønske om at der måtte sidde op til 9 medlemmer. De nye udvalg har mulighed for op til 7
medlemmer.
Forslaget vedtages.
De 7 medlemmer i bestyrelsen ændres fra 7 til 9 da 60+ og e‐sportsmedlemmerne kommer til.
Forslaget vedtages.
6: Valg til FU:
Formand Pia Viller Arendt genopstiller for 1 år (valg 2020). Vedtages
Christian Bräuner genopstiller for 2 år. (valg 2021). Vedtages
Kort opsummering af de enkelte udvalg.
Håndboldudvalget har miste 3 medlemmer. Der er brug for flere.
Resten uden ændringer.
Suppleanter til FU – Mie Jensen og Kim Lund Jensen ønsker genvalg (2020). Vedtages
Revisorer Paul Johan Madsen og Flemming Damgaard ønsker genvalg (2020). Vedtages
7: Eventuelt:
Intet.

Referent/ Sanne Steiniche
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