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Referat bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 22/8-2019 
 
Tilstede: Jette Schmidt, Anders Detlefsen, Johan Andersen, Pia Arendt, Tina Nygaard, Gitte 
Madsen, Christian Braüner Anders Bertel, Thomas laier og Poul Erik Clausen. 
Afbud:, Jonas Steiniche og Mette Clemmesen. 
 
Nyt fra formanden: 
 
 
Ungdomstrænerarrangement den 16/8-2019: 
Fint arrangement med 15 deltagere forholdsvis fra svømning men også med et par stykker fra 
gymnastik. FU vil gerne lave det til et årligt arrangement, som ligger fast, f.eks. i vinter. Vi skal 
sikre os, at alle ungdomstrænere bliver inviteret med i god tid. FU overtager styringen af 
arrangementet, gerne i samarbejde med Poul Duch. God ide, at invitationen sendes ud til alle, 
trænerer og ledere i AIF, så vi på den måde alle får mulighed for at bakke op. PEC er tovholder på 
arrangementet. 
 
Sponsorcykelløb 2019: 
Flot resultat på ca. kr. 39.000, - et flot resultat og et godt arrangement, som helt sikkert gentages i 
2020. OBS vedr. at flagene ikke kommer til at stå i vejen for de cyklende.  
 
Kartoffelfestival/oktoberfest: 
Planlægningen kører planmæssigt. 
Der er program med Kartoflen i centrum for indskolingen, mellemtrinet og de ældste i vores 
lokalsamfund fredag fra 10-12.  
Fredag aften er der familieaften. Der arbejdes pt. på at få det bredt ud i forskellige midier, så vi kan 
få samlet folk til en hyggelig aften.  
Lørdag fra kl. 10-14 afholder vi en høst og Kartoffelmarked bag ved hallen. Der kan købes en stand 
for 50 kr. for private og 200 kr. for erhverv. 
Lørdag aften er der oktoberfest, som vi allerede nu kan melde alt udsolgt til. Der er solgt 540 
billetter.  
Søndag slutter det hele med høstgudstjeneste om søndagen. 
 
Status klubhus: 
Sven og Tommy får det sidste på plads sammen med hjælpere/trailer/maskiner fra Havredal til det 
sidste oprydning og græsset, som sker omkring weekenden 24-25/8-2019. Huset er pt. ved at blive 
vandskuret. 
 
Indvielse Klubhuset: 
Officiel indvielse bliver fredag den 20/9-2019 kl. 15-18. 
Der serveres ”pindemadder” og kage + fadøl/vin/vand 
Kulturudvalgsformand Mads Panny kommer og klipper den røde snor over 
Invitation sendes ud til bestyrelsen/sponsorer/Viborg Kommune/Viborg Idrætsråd/DGI.  
 
 
Hallens 50-års jubilæum 28/9-2019: 
Der kommer indbydelse ud i løbet af næste uge. 
AIF er blevet spurgt om at finde 8-10 hjælpere til baren fra kl. 13-16. Der er lavet opslag i 
hjælpergruppen på FB – Pia 
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Salg af AIF-telt: 
Måske er tiden moden for et salg af AIF-teltet – PEC undersøger markedspris, før endelig beslutning 
tages. 
Der opfordres til at kontakte teltholderforeningen. 
 
Økonomi: 
Status er, at det ser ud til, at vi følger budgettet for 2019.  
Der er en del udgifter og indtægter i forbindelse køb og ombygning af klubhuset, som alt sammen 
ser ud som forventet. I og med at vi får 73 procent af driftsudgifterne dækket fra kommunen, er det 
ikke den del der rykker en masse i det samlede resultat.   
 
 
Fodbold: 
Har fået startet op med et godt fællesarrangement i Karup. Baggrunden for at vi har lagt det i 
Karup, bunder i et naturligt samarbejde vi har med KKIK  
 
Vi er blevet udtaget til at afholde jyske mesterskaber omkring 1. marts. Et arrangement vi er glade 
for at få tildelt, da det giver et flot overskud. 
Samarbejdet på damseniorsiden med Kjellerup IF er opløst efter manglende opbakning. 
Til gengæld har vi fået startet et damehold op i 7 mandsrækken. 
Vi har været med i Viborg kommunes pigefodboldprojekt.    
 
 
Håndbold: 
Det bløder lidt. Vi har haft et møde hvor vi har indkaldt alle der har og er involveret omkring 
håndbold. Det blev et meget positivt møde hvor der blev besluttet at vi ville indgå et samarbejde 
med KKIK på ligefod med det vi kender fra fodbold. Mette Clemmesen og Steffanie Ekholm har haft 
et godt møde med KKIK. Seniordamer og u15 drenge træner fremover i Karup og der er et ønske 
om at starte noget op for de helt små (u5-7) 
 
Badminton  
Vi starter op til september med ungdom og senior. Vi har to træner og håber på at vi kan fastholde 
de ca. 15 spillere. 
Martin kom hjem med en bronzemedalje fra VM. 
 
Gymnastik  
Starter op med 3 børnehold og vil blive godt hjulpet af det samme hold af trænere.  
To damehold og et herrehold styres fortsat af Jane Faurbye 
Vi er på udkig efter en instruktør til et dansehold.  
 
Svømning  
Vi er startede op i uge 32 med Aqua camp. Der var booket fuld ud med 30 deltagere. Vi starter op 
den 2. sep. 
Vi har fået fyldt op på trænersiden. Holdene er allerede fyldt godt op på nær på langbane, hvor vi 
lige må gøre lidt ekstra for at få fyldt op. 
 
 
Motion  
DGI hærvejrsløb startede med 400 deltagere fra Frederiks  
Har været en lille gruppe til Karup Å løb. 
Vi skal lige i gang efter sommerferien. 
”Bustet” løb lidt ved at Morgan Hill vil lave nogle aktiviteter for nogen der har løst til at komme i 
gang med at gå eller småløb. 
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E-sport 
Vi er startet i sidste uge, hvor vi er startet op med 4 hold. Vi skal have lavet noget ekstra reklame 
for at få børnene til at komme igen. Måske er vi startet lige tidlig nok op. 
Til indvielsen af klubhuset kan der blive mulighed for at prøve e-sport af. 
  
+60 
Har været en busfuld på udflugt til Lemvig i dag. Turen har budt på Damernes magasin og VLTJ 
Der startes op den 5. sep. Den 19. sep. Kører vi en dag med badminton, svømning, Pigs Ball, 
motions floorball, Håndbold, Bowl og SMART træning i samarbejde med DGI. 
 
 
 
  
Næste bestyrelsesmøde: mandag den 7/10 kl. 19.30 i AIF Klubhus 
 
OBS vedr. julefrokost torsdag den 28. november starter vi allerede kl. 18.00! 
 
 
Referent/ Poul Erik Clausen 


