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AIF Bestyrelsesmøde torsdag d. 21 Marts 
 
Deltagere: Pia, Jette, Gitte, Tine, Thomas, Anders, Ingelise, Jonas og Jonas 
Afbud: Poul Erik, Anders Bertel, CB + Håndbold 

 
 

1) Velkomst v. Formand Pia Arendt 
 

2) Præsentationsrunde af nuværende + nye bestyrelsesmedlemmer 
 

3) Ungdomsfond blev præseteret. Indtægterne kommer fra Julekalender, fyrværkerisalg og 
juletræsfest. Beholdningen pt er på kr. 16.000,- 
 

 
4) Kartoffel festival blev præsenteret – AIF skal afholde festen lørdag aften. Billetsalget starter til 

forårsmessen lørdag d. 6 april – hvor AIF er repræsenteret ved en Oktoberstand. 
 
 

5) Generalforsamling  
Mad – ikke tilfredsstillende. Musik god. Evt. status hvis man har spørgsmål – måske spørgerunde? 
 

6) Hjemmeside præsenteret – særligt vores Værdier & Visioner – samt Forretningsorden 
Dato for udvalgsmøder er noteret på hjemmesiden 
Alle referater samt beretninger bliver lagt ind på hjemmesiden 
Børneattest findes også på hjemmesiden – ny måde at gøre dette undersøges 
Brevpapir, dokumente og brug af logoer præsenteret 
 
Evt. rettelser på hjemmesiden skal sendes til: webmaster@frederiks-aif.dk 
 

7) Regnskab. Jette præsenterede liste for brug af drikkevarer i klubhuset samt brug af AIF rødvin til 
reception og gaver. Husk at skrive forbrugsvarer på listen!  

 
8) Bordet rundt: 

 
Håndbold:  
Afbud  
 
Motion: 
Kører stille og roligt mht aktiviteter. Er ved at lave løbetøj. MTB har opstartsdag lørdag d. 23. i 
Stendalskoven. Eventet ”Tour de Alheden” blev drøftet – og Motion vil gerne have det under hele 
AIF. Kan motion evt. opspare overskud til vedligeholdelse af spinning cykler.? Jette forklarede 
regnskabsformen i AIF. – evt ønsker kunne ligge i budgettet. Annoncering i Avis blev diskuteret. 
 
Gymnastik: 
Planlægning af gymnastikopvisning til torsdag d. 28 marts. Får besøg af Viborg mini junior.  
Herefter opstart at sommerspring fra 0-9 klasse (alle skolebørn)  
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Badminton: 
Ny Danmarksmester i +55 – deltager også i All england. Sommerbadminton bliver en mulighed. 
Fællesafslutning fredag d. 12 april for motionister.  
 
Svømning: 
Svømmeweekend afholdt med succes – knap så mange deltagere som normalt. Flot gennemsnit af 
deltagerne. Påtænker et max på 60 børn fremover. Mange trænere giver udtryk for at stoppe 
gerningen efter sæsonen – man er på udkig efter nye. Klaus Aakjær undersøger muligheden for at 
deltage i stævne i Viborg. En officiel uddannet er ikke helt nok til vores str – flere forældre har 
meldt sig til at tage uddannelsen. Sommerhold bliver også et tilbud – også spinning.  Aquacamp 
afholdes i uge 32. Mange af de unge var glade for U-træner arrangementet hvor der blev inviteret 
til bowling + bio billetter – der vil blive arbejdet på en gentagelse. Til svømmeweekend var alarm 
ikke slået til i Klubhuset – dette bliver strammet op.  
 

            Fodbold: 
Udendørs opstart for alle hold. Der er fuld gang i kunstgræsbanen næsten dagligt. – Har netop 
været udlejet til Kroation U17 landshold.  
Klubsamarbejdet med KKIK  intensiveres med ugentlige træninger i Karup. 
 
Esport: 
AIF har fået kr. 25.000,- af DIF til indkøb af maskiner. 
LAN party arrangeres – bliver formentlig afholdt i Klubhuset. Deltagerantal ca. 40-50 pers. 
Forespørgsel på LoL – Bliver overvejet 
En instruktør stopper til sommer – en ny skal findes.  

 
60+: 
Bevæg dig for livet – kørt i 2 år.  
Stjernetræf (som afslutning) d. 2 maj – der skal svømmes, cyklers og løbe/gå.  
Udflugt er i støbeskeen.  
Mange forespørgsler på foredrag fra bl.a  DGI 
Forsøger at få bordtennis op at kører. 
Får besøg af Idrætsrådet ved næste samling.  

  
Sponsor:  
28 nye aftaler skal genforhandles i 2019 – 12 aftaler er genforhandlet.  

 
Evt.  
 
 
 
 
 
 


