
 
 

                                                               www.frederiks-aif.dk 
 

Referat af AIF bestyrelsesmøde 7. oktober 2019 
 
Tilstede: Poul Erik Clausen (FU), Anders Detlefsen (svømning), Tine Nygaard (Gymnastik), Marianne 
Døssing (Motion), Anders Bertel (Fodbold), Johan Andersen (E-sport), Inge-Lise Sterup (+60), Jette 
Schmidt (forretningsfører) og Christian Bräuner (FU).  
 
Afbud fra: Pia Arendt (Formand), Jonas Steiniche Jensen (FU og Sponsoransvarlig), Mette 
Clemmensen (Håndbold) og Thomas Laier (badminton). 
 
 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat fra bestyrelsesmøde 22/8 2019 er godkendt uden bemærkninger.  
 
 
2 Nyt fra forretningsudvalget. 
 
Indvielse af AIF-klubhus: 
Fint arrangement med 75-100 deltagere. AIF er glade og tilfredse med dagen. Fik en del penge i 
gave, som overvejes at bruges til investering i havemøbler til terrassen. 
 
Stor tak til alle frivillige, der har ydet en stor indsats i forbindelse med renovering mv. af huset. 
 
 
Kartoffelfestival/oktoberfest: 
Alt i alt gået fint. Der bliver evalueret på dette foreningerne imellem den 5. november 2019.  
Kom gerne med evt. input hertil forud for evalueringsmødet, hvis I har nogle gode ideer mv. som 
kan være relevant til mødet den 5/11 2019.. 
 
 
Salg af AIF-telt: 
Det overvejes at sælge AIF festtelt. PEC har været i dialog med teltfirma, som vil prøve at sætte det 
til salg for AIF, hvor firmaet skal have en provision ved evt. salg. 
 
 
Fyrværkerisalg: 
Rene Sørensen, Sven Saabye og Tommy Pedersen vil gerne stå for salget. Jonas indkalder dem til 
”overdragelsesmøde” snarest muligt. Alle udvalg opfordres til at stille med hjælpere, da det 
hovedsageligt er fodbold der stiller med frivillige – pengene for salget går fortsat til Børne- og 
ungdomsfonden i AIF. 
 
 
Juletræsfest – 1. lørdag i december: 
Pia har spurgt Alis Damgaard og Jette Bundgaard, om de igen i år vil stå for juletræsfesten, og de 
har sagt JA.  
 
 
MAC Y pølsesalg: 
Jette kontakter Mac Y for pølsesalg ifm. Rom og Whisky festival. Jette S. og Claus Thuesen er 
tovholdere. 
 
 
Netværksmøde 22/10: 
AIF er værter ved næste netværksmøde for de store flerstrengede foreninger i kommunen tirsdag 
den 22/10 – FU opfordrer alle udvalgsformænd til at deltage. 
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Røgfri forening: 
Pia er blevet kontaktet af Viborg Kommune, som ønsker at lave røgfrie foreninger, og de ville gerne 
have AIF til at være forgangsforening.  
Dette blev drøftet, og der var enighed om at prøve at gå videre med dette i fællesskab med hallen – 
gerne med mere ”skjulte” rygeområder, og ikke lige ved indgangen til hallen, hvor rygerne står nu. 
Vores frivillige er alle rollemodeller for vores børn og unge i foreningen, - og derfor giver det god 
mening, at få rygning ”skjult” eller helt fjernet fra foreningen. Pia kontakter Bjarne for et lille møde 
heromkring, - inden der besluttes om AIF skal gå videre med initiativet. Sundhedskonsulent Bettina 
Mirasoli fra VK vil evt. gerne komme ud og fortælle om projektet ved et bestyrelsesmøde i AIF. 
 
 
Budgetlægning 2020: 
FU har tidligere drøftet, om det ville give mening at udstikke fælles retningslinjer for 
budgetlægningen for alle udvalg. 
Men efter flere drøftelser herom er det besluttet, at det ville blive for svært, da der er stor forskel på 
udvalgene og deres medlemstal og deraf også deres budget. 
Men i stedet en opfordring til, at der anvendes sund fornuft. 
 
Større investeringer skal ikke med i budgetterne. Men hvis sådanne større investeringer ønskes, så 
laves der særskilt investeringsbudget/”ønskeseddel” herfor. Gerne suppleret med indhentelse af 
donationer fra forskellige fonde. 
 
Deadline for budgetter til Jette er aftalt til fredag den 8. november 2019. 
 
 
3 Foreningsudvikling. 
Intet til drøftelse under dette punkt. 
 
 
4 Regnskab. 
Regnskabstal blev gennemgået overordnet. Likviditeten ser fin ud. Der var ingen yderligere 
bemærkninger hertil. 
 
 
5 Nyt fra udvalgene. 
 
Svømning: 
Lagt nogle hold sammen. 
Kører fint – ca. 450 medlemmer. 
Skal med til stævne i november, for svømmeklubber, som normalt ikke tager til stævner. 
Aqua inspiration senere på året, hvor 5 deltager. 
 
 
Fodbold:  
Ungdom er ved at være færdig ude, og starter indendørs efter efterårsferien. 
Første weekend i marts afholdes Jysk Mesterskab for U14 hold. 
Alhede Cup afholdes til januar. 
Samarbejde med KKIK i ungdom fungerer fint. 
 
 
Motion: 
Kontaktet af DGI vedr. koncept ”Bevæg dig for livet”. Flyers delt ud i postkasser. Kun én der mødte 
op på baggrund af de uddelte flyers – så det var desværre ikke nogen succes. Havde ellers håbet på 
en større tilgang på baggrund heraf. 
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Gymnastik: 
Har været i gang en måned. 
Fin tilgang både børn og voksne. 
80 børn i år – ca. 10 flere end sidste år. 
Til Bjergsnæs igen som sidste år. 
 
Undersøges om rekvisitter er forsikret hvis det skulle gå i stykker – da det er nogle dyre ting at 
genanskaffe. 
 
 
Badminton: 
Intet nyt (afbud). 
 
 
+60: 
Den 19/9 2019 blev der afholdt ”åbent hus” i fællesskab med DGI. Der var 60 mennesker der mødte 
op på dagen, hvor knap 30 af dem der plejede at være med, endda ikke var med denne dag. 
Ca. 80 medlemmer nu her – mod 67 sidste sæson. 
 
E-sport: 
Lidt sløv start. Men ved 
Pt. 27 medlemmer. 
Lige fået en ny instruktør, Simon. 
Haft et hold af sted til kamp i Viborg, hvor det blev til en fi 3. plads. 
I denne uge afholdes et åbent hus arrangement for piger, da der var en del piger, der prøvede dette 
til åbent hus – så det forsøges at stable et pigehold på benene. 
 
 
Sponsor:  
Intet nyt (afbud). 
 
 
Håndbold: 
Senior træner fælles med Karup. 
 
 
6 Eventuelt. 
Poul Erik stod sidste år for salg af Lions lodsedler, som giver et bidrag pr. lodseddel til AIF. Dette 
ønsker Poul Erik ikke at stå for i år, da der er en del arbejde hermed, og Poul Erik i forvejen står for 
salg af julekalendere. 
MEN såfremt der er en eller flere, der ønske at stå for salget af Lions lodsedler, så giv endelig 
besked, da det vil give et fint bidrag til AIF.. 
 
Herudover intet til drøftelse under eventuelt. 
 
 
Næste FU møde er mandag den 18. november 2019 kl. 19.00. 
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 28. november 2019 kl. 18.00 julefrokost. 
 
 
 
/referent Christian Bräuner 
 


