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Referat af AIF bestyrelsesmøde 8 Okt. 2020 
 

Tilstede: Klaus Aakær Olesen (Formand), Jonas Steiniche Jensen (FU og Sponsoransvarlig), Morgan 

(Motion), Jonas Jordalen (E-sport), Michael Mangelsen (badminton), Helle Thøgersen (håndbold), 

Jette Schmidt (forretningsfører) og Christian Bräuner (FU). Tine Nygaard (gymnastik 

 

Afbud fra: Michael Manglesen (badminton) Anders Bertel (Fodbold). 

 

 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat fra bestyrelsesmøde 15/6 2020 er godkendt uden bemærkninger.  

 

 

 

2 Nyt fra forretningsudvalget. 

 

 

Besøg i Frederiks vedr. at blive ”Årets lokalområde” 5/9 2020: 

AIF deltog på dagen, stor tak til Anders Detlefsen og Claus Thuesen som var AIF`s bidrag til en god 

dag hvor vi fik en flot 2 plads. 

 

 

 

Sponsor- og frivillighedsaften: 

Ny lokation og dato tilgår. Morgan og Klaus har været afsted til frivillige strategi ang. anerkendelse 

af frivillige. Vi skal have fat i de unge evt. igennem Instagram. Nyt tiltag bliver at vi afholder et 

ekstra bestyrelsesmøde hvor hver udvalgsformand + menigt medlem deltager. Mødet finder sted d. 

12 november kl. 19.00.  

 

Juletræsfest – 1. lørdag i december: 

AFLYST i år pga. Corona.  

 

 

Fyrværkerisalg: 

Bliver afholdt i stil med sidste år. 

 

 

Salg af julekalendere: 

Bliver afholdt i stil med sidste år. Stor opbakning fra sponsorer.  

 

 

Fælles rygeområde: 

Planlægges at få på plads i fællesskab med hallen. Vi foreslår Alhedehallen at AIF betaler 

materialerne og hallen står for opsætning - så rygerne flyttes væk fra indgangene til hallen mv. 
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Strategi for hvert udvalg: 

AIF har vækstet i mange år – nu vil vi gerne have lagt en strategi med særlig foku på drift. Vi skal 

have styr på information til trænere, medlemmer og forældre samt frivillige. Brug evt. årshjul. Hvem 

er målgruppen for idrætsgrenen og hvem vil vi henvende os til. Hvad gør det sjovt i udvalget. På 

hjemmesiden har vi et værdigrund – må gerne bruges som inspiration. Der bliver udarbejdet en 

strategiplan for AIF for årene 2021 og 2022. Skal være FU i hænde senest d. 31.12.2020. 

 

Besøg i udvalgene: 

Vores nye formand Klaus – vil meget gerne deltage i udvalgsmøderne. Vil meget gerne have 

mødeindkaldelse på mail. 

 

 

4 Regnskab. 

Hvert udvalg må gerne starte med budget for 2021. Skal afleveres til Jette i uge 46. 

 

Økonomien ser meget fornuftig ud. Vi har ikke de store udgifter til halleje. 

 

Vi har to ansøgninger ude fra hhv. Svømning og gymnatisk. E sport har fået kr. 13.500,- fra en 

ansøgningspulje.  

 

Der opfordres til at medlemmer får betalt kontigent snarest muligt – særligt i lyset af Corona hvor 

det er vigtigt at vide hvem der deltager til hver træning. Vi får oplyst dette på hjemmesiden samt på 

Facebook. 

 

Håndtering af kontanter er blevet problematisk. Kontakt Jette når dette er nødvendigt. En aftale 

med Dagli`brugsen undersøges.  

 

Ingen yderligere bemærkninger til økonomien. 

 

 

5 Nyt fra udvalgene. 

 

 

Fodbold:  

Fuld gang i sæsonen med kampe en masse. Fornuftig – dog ikke prangende antal ungdomsspillere. 

Træningstider er på plads til indendørs sæsonen.  

Der bliver arbejdet på Alhede Cup 2 weekend i januar – men tvivlsom om det kan lade sig gøre pga 

Corona. 

 

 

Håndbold: 

Håndbold starter op for turnering d. 17 sept. Efter 14 dages udsættelse. Der er kommet 13 

ungdomsspillere – man håber på flere efter efterårsferien. Ang. Dame senior er der pt 10 spillere. 

Uvist om der er dame senior efter Jul.  

Har haft møde med Klaus – konsulent for JHF – med gode ideer til at få flere spillere.  

Evt. samarbejde med børnehaven.  

 

Badminton: 

Intet myt. 
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Gymnastik: 

Voksen motin er kommet godt i gang  - ikke helt så mange som der plejer.  

Børnehold = på samme niveau som sidste år. 

Rytmehold er startet med ok succes – de er andre en dem der ellers vil gå til spring 

 

Stepfitness er startet op. 15 tilmeldte. Der er bestilt nye stepbænke. 

 

 Svømning: 

Det går ufattelig godt ! 

Har forsøgt med anderledes inddeling af hold. 

 

”Min svømmebog” med mærker er lavet i samarbejde med DGI og sponsorer i hæftet. 

 

Aqua inspiration i Esbjerg er aflyst – derfor får vi en lokal afdeling i Frederiks d. 25 oktober. 

 

En Julecup bliver der arbejdet på – håber at det bliver til noget i år. 

 

Omklædning har været en lille udfordring – der er blevet præciseret for medlemmerne 

 

Motion: 

Stor succes med fællestræning hver tirsdag med forskellige tiltag.  

Løb: 2 trænere er skadesfri og klar igen. Gå hold bliver der arbejdet med 

Spinning og mtb går rigtig fint. 

 

60+: 

27 august startede sæsonen med fælles medlemstur til Samsø – rigtig god tur med 51 deltagere.  

3 sept startede sæsonen indendørs. Alice er blevet instruktør i spillet Ringo. 

Der er nu 73 medlemmer –fra mange steder i lokalområdet. Flere og flere deltager. 

 

E-sport: 

Har fået 13.500,- som skulle bruges til LAN party – dette er udsat pga restriktioner. Miniatura LAN 

bliver afholdt Klubhuset lørdag i uge 42 – istedet for LAN party i første omgang.  

 

Sponsor:  

Sponsoraften d. 5 februar. Vi håber på at finde en ny lokation hurtigst muligt.  

 

6 Eventuelt. 

 

Under ”dagsorden” bliver Event ændret til Frivillighed som punkt. 

Herudover intet til drøftelse under eventuelt. 

 

Festpladsen: en oprydning kunne være på sin plads.  

 

 

Næste FU møde er manddag den 23 nov. 

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 26 nov. HUSK KL. 18.00 pga Julefrokost 

 

 

/referent Jonas Steiniche Jensen 

 


