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Referat af AIF bestyrelsesmøde 23. januar 2020 
 
Tilstede: Pia Arendt (Formand), Jonas Steiniche Jensen (FU og Sponsoransvarlig), Anders Detlefsen 
(svømning), Tine Nygaard (Gymnastik), Marianne Døssing (Motion), Jonas Jordalen (E-sport), Inge-
Lise Sterup (+60), Thomas Laier (badminton), Winnie Svendsen (badminton), Jette Schmidt 
(forretningsfører) og Christian Bräuner (FU).  
 
Afbud fra: Poul Erik Clausen (FU), Mette Clemmensen (Håndbold) og Anders Bertel (Fodbold). 
 
 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat fra bestyrelsesmøde 28/11 2019 er godkendt uden bemærkninger.  
 
 
2 Nyt fra forretningsudvalget. 
 
Julekalendersalg: 
I år er der blevet lavet og solgt 1.000 julekalendere. Dette har givet et flot overskud på DKK 
24.000. 
 
 
Fyrværkerisalg: 
Rene Sørensen har taget over sammen med Sven Saabye. Gav et fint overskud på ca. 36.000. 
Pengene for salget går fortsat til Børne- og ungdomsfonden i AIF. 
 
 
Juletræsfest – 1. lørdag i december 2019: 
Alis Damgaard og Jette Bundgaard stod for dette. Ca. 200 deltagere. Gav et lille overskud på 
+2.000 kr.  
 
 
Generalforsamling 20/3 2020: 
Afholdes i kulturhuset i stil med tidligere. I år bliver det med portvinssmagning og musik fra kl. 21. 
Budskabet må gerne deles, så vi får mange med til denne aften. 
 
Pia og Jonas laver en video vedrørende dette. 
 
Beretninger mv. for til brug for generalforsamlingen 20. marts 2020: 
Beretninger og indstilling til årets AIF, mv. Plus 10 punkter til formandens præsentation. 
Dette skal sendes til Pia senest den 16/2 2020. 
 
 
Oktoberfest 3. oktober 2020: 
Jonas kunne fortælle, at festudvalget fra oktoberfesten 2019 har valgt at arrangere oktoberfest igen 
2020. Billetsalget starter til forårsmessen lørdag den 4. april 2020.  
 
 
Frivillighedsseminar 25. januar 2020: 
Frivillighedsseminar på lørdag den 25/1 2020. Fem deltager fra AIF. Temaet til dette er 
”Frivillighedsstrategi”. 
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Hjertesti: 
Byfornyelsen i Frederiks har fået bevilget penge til en ”hjertesti”, hvor der skal være nogle 
forskellige stationer rundt på stien. Én af stationerne bliver på den ”gamle håndboldbane”. dvs. lige 
uden for Klubhusets arealer. 
 
AIF har indvilget i at være med til at bidrage til vedligeholdelsen heraf. 
 
 
Budget 2020: 
I år er der øverst i budgettet under de enkelte udvalg noteret antal medlemmer og antal 
børnemedlemmer.  
 
Det samlede budget for 2020 udviser et forventet positiv resultat på DKK 4.460. 
 
Budgettet for 2020 blev godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger. 
 
 
 
3 Foreningsudvikling. 
Intet til drøftelse under dette punkt. 
 
 
 
4 Regnskab. 
Der forventes et resultat for 2019 omkring 0 – dog mangler de sidste regninger mv. at blive bogført 
før det kan gøres endeligt op. 
 
 
 
5 Nyt fra udvalgene. 
 
Svømning: 
Afholdt julecup siden sidst med godt 30 svømmere. 
Tilmeldinger til foråret er lidt lavere end før jul som normalt. 
Svømmeweekend afholdes i uge 10. 
Herudover deltagelse i 2 stævner. 
Fire mand med til sportsgalla i Herning – fik billetter fra svømmeunionen. 
I gang med at finde erstatninger til udvalget. 
 
 
Fodbold:  
Alhede Cup veloverstået. 116 deltagende hold. 
Opstart af U4, U5 og U6 – 16 børn mødte op til 1. træning. 
”Lagkage-cup” afholdes som afslutning på indendørs sæsonen – afholdes 26/2 2020. 
Jysk Mesterskab afholdes fredag den 28/2 – søndag den 1/3. 
 
 
Motion: 
Prøvet et tiltag med gå-projekt. Gav ikke nogen nye medlemmer – kun én der mødte op. 
”Standerhejsning” sidst i marts. 
 
 
Gymnastik: 
Har været på Bjergsnæs med børnegymnaster – en fin dag. 
Ny sæson i gang. Kommet få nye medlemmer til.  
Gymnastikopvisning den 26/3 2020. 
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Der blev foreslået mulighed for at holde en 24 timers ”motionsdag”, hvor alle idrætsgrene kunne 
prøves af på forskellige tidspunkter. 
 
Endvidere blev der forslået mulighed for at lave ”familieidræt” evt. første lørdag i hver måned – med 
1-2 timers træning for familier, så der er mulighed for at prøve de forskellige idrætsgrene. Så 
udvalgene på skift skulle stå for disse lørdage. 
 
 
Badminton: 
Godt gang i ungdom – 20/25 stk. 
Træner udfordring efter sommer. Arne stopper til sommer og Jesper er holdt. 
Motionister: her er der en del ledige tider.  
Udvalget: Her er der pt. styr på det, hvor der nu er tre i udvalget. 
 
 
+60: 
Juleafslutning med 57 medlemmer. Fik lavet deres egen slagsang i forbindelse med dette. 
Er startet op igen efter jul.  
Planlægger udflugt til samsø den 27. august 2020. 
Senior triatlon afholdes 30. april 2020. 
 
 
E-sport: 
36 medlemmer pt. Ikke helt så stor tilslutning endnu i 2020, men fortsat tro på at der kommer flere 
til. 
Der mangles pt. ikke instruktører. 
 
 
Sponsor:  
Genforhandling af 16 aftaler i år. 
 
 
Håndbold: 
Senior damer har kvalificeret sig til uofficielt danmarksmesterskab i Svendborg til april. 
 
 
6 Eventuelt. 
Der blev drøftet mulighed for et fælles Conventus ”kursus”. 
 
 
 
Herudover intet til drøftelse under eventuelt. 
 
 
Næste FU møde er onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.30. 
 
 
 
/referent Christian Bräuner 
 


