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Referat af AIF bestyrelsesmøde 27. august 2020 
 

Tilstede: Klaus Aakær Olesen (Formand), Pia Arendt (FU), 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).  

 

Afbud fra: Anders Detlefsen (svømning), Tine Nygaard (Gymnastik), Inge-Lise Sterup (+60) og 

Anders Bertel (Fodbold). 

 

 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

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

 

 

 

2 Nyt fra forretningsudvalget. 

 

Konstituering: 

Klaus Aakær Olesen valgt som formand på generalforsamlingen. 

På forretningsudvalgsmødet blev det besluttet at Pia Viller Arendt blev næstformand. 

Pia, Jonas og Christian skiftes til at tage referat af best. møder. 

 

 

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

AIF er blevet bedt om at deltage, hvilket vi har takket ja til. Anders Detlefsen og Claus Thuesen 

deltager på vegne af AIF. 

 

 

Ungdomstræneraften: 

Bliver afholdt igen i år. Er de seneste to år afholdt med succes. 

 

 

Sponsor- og frivillighedsaften: 

Sat dato til 5. februar 2021. Nærmere planlægning og info følger senere. 

 

 

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. 

 

 

Generalforsamling næste år: 

Fastlagt dato til 19/3 2021. 
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Forslag om at der kunne være en bartender, der kom og mixede drinks til næste GF. 

 

Fælles rygeområde: 

Planlægges at få på plads i fællesskab med hallen, så rygerne flyttes væk fra indgangene til hallen 

mv. 

 

 

Projekt ”foreningsklar”: 

AIF er af Viborg Idrætsråd blevet inviteret til et møde 8/9 2020 mhp. at få flere med i 

foreningsfællesskabet. Kunne være en mulighed for 60+, motion, gymnastik, svømning, E-sport og 

svømning. Håber på at så mange som mulige kan deltage. 

 

 

Støtte til nye tiltag til at få gang i foreningerne igen efter Corona: 

Hver enkelt udvalg må søge op til 50.000 kr. Så det er bare med at få sendt nogle ansøgninger af 

sted, hvor det kan være relevant. 

 

Indtil videre er der positive tilkendegivelser fra andre foreninger, der allerede har søgt. Der kommer 

svar inden for 3 dage, og flere har fået de beløb de har søgt. 

 

 

Strategi for frivillige: 

Ved sidste bestyrelsesmøde fik hvert udvalg til opgave at finde en person hver til at deltage i en 

gruppe omkring fastholdelse og rekruttering af frivillige.  

 

Der er indtil videre fundet 4 medlemmer, men det er ikke helt nok til at komme i gang. Så derfor 

vigtigt, at der lige gøres en ekstra indsats på at få fundet nogle fra alle udvalg, ikke nødvendigvis 

nogle der sidder i udvalget. 

 

Der bliver afholdt et arrangement i Viborg den 23/9 2020, hvor temaet er ”Anerkendelse”, hvor så 

mange som muligt gerne må melde sig til. 

 

Dem der har lyst til at deltage, de skal bare give besked til Klaus herom. 

 

 

 

3 Foreningsudvikling. 

Intet til drøftelse under dette punkt. 

 

 

 

4 Regnskab. 

Der forventes et positivt resultat for 2020. Et anderledes regnskabsår for 2020 pga. Corona. 

 

Ingen yderligere bemærkninger til økonomien. 

 

 

Følgende informationer skal jf. Jette avendes til at ansøge om ”Corona” hjælpe pulje: 

CFR nr.:  1021522 

Forenings nøgle:  820724 
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5 Nyt fra udvalgene. 

 

 

Fodbold:  

Kører fint med hold og trænere. Kommet godt i gang efter sommerpausen. 

 

 

Håndbold: 

Går fra to damehold til nu at være 6 spillere. Så pt. intet samarbejde med Karup pga. manglende 

spillere. Ingen træner til dameseniorholdet pga. manglende spillere. 

Forsøgt at tage kontakt til Thorning om et potentielt samarbejde. Thorning er nok spillere, så de 

ønsker ikke at samarbejde med en anden klub. 

Lena Bertel starter med hendes hold i uge 37 for de mindre børn. 

 

 

Badminton: 

Mangler trænere til ungdom. 

 

 

Gymnastik: 

Købt meget udstyr til at kunne starte op pga. corona. 

Starter op næste torsdag. En del der skal tages højde for pga. corona. 

Redskaber mv. skal vaskes af og sprittes af mellem hver træning. 

Trænere og hjælpetrænere er sat godt ind i tingene, så de er klar til opstarten. 

Startet et ekstra rytmehold op om tirsdagen. 

Starter et step hold op om 14 dage i kulturhuset. 

 

  

Svømning: 

Haft møde med hallen. Klar til at starte op på mandag. 

Trænermøder afholdt, så de er klar til at starte med ”corona restriktioner”. 

Fået 4 flere omklædningsrum, så der er nok plads til at klæde om med afstand. 

Ikke helt så mange tilmeldinger som normalt. 

Taget DGI svømmeskole ind i år, for at få noget fornyelse samt give en bedre struktur. 

 

 

Motion: 

Spinning starter op 15/9 – må pt. kun være 6 i rummet. 

MTB er 15 – 20 deltagere hver gang. Det sociale der er i fokus. 

Løb her er der ikke rigtig nogle medlemmer. 

Gå-hold ca. 7 der kommer her hver gang. 

Prøver at lave en samlet træning 1. tirsdag i hver måned. 

 

Udfordringer med arrangementer fremadrettet, da flere udvalgsmedlemmer er på vej ud.  

Der skal arbejdes videre med dette for at finde en afklaring på arrangementer fremadrettet. 

 

 

60+: 

Starter op i næste uge. 
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E-sport: 

Har fået startet et pige hold op, et oldboys hold samt to ”hyggegaming” hold. Har tilmeldt sig en liga 

her i efteråret. 

Pt. ca. 20 tilmeldte. 

 

 

Sponsor:  

Intet nyt. 

 

 

 

6 Eventuelt. 

Jette nævnte, at der er en del pap i kælderen i klubhuset, der kan blive kørt på Revas. 

Endvidere er der indkøbt reoler til kælderen, som blive sat op snarest, så der fortsat kan holdes 

orden i kælderen. 

 

Herudover intet til drøftelse under eventuelt. 

 

 

 

Næste FU møde er manddag den 5. oktober 2020 kl. 19.00. 

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00. 

 

 

 

/referent Christian Bräuner 

 

 


