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          AIF-bestyrelsesmøde 28. november 2019 
 
Tilstede: Pia Arendt (formand), Anders Detlefsen (svømning), Tine Nygaard (Gymnastik), Gitte 
Madsen (Motion) Jonas Jordalen (E-sport), Inge-Lise Sterup (+60), Jette Schmidt (forretningsfører) 
Jonas Steiniche (FU+ sponsor) Winnie Svendsen (Badminton) 
 
Afbud fra: Poul Erik Clausen (FU) Christian Brauner (FU), Mette Clemmensen (Håndbold), Anders 
Bertel (Fodbold) 
 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat fra bestyrelsesmøde 22/8 2019 er godkendt uden bemærkninger.  
 
 
Nyt fra forretningsudvalget. 
 
Nye mødedatoer for FU og bestyrelsesmøder fremlagt 
 
Kort præsentation af GF – forslag til underholdning modtages gerne. Beretninger fra hver 
formand skal laves - + forslag til ”Årets AIFér” og ”klap på skulderen” modtages gerne allerede nu 
 
FU – Opdatering af FU efter næste GF – Klaus Aakær Olesen er forslået og er på valg som ny 
formand - Pia Arendt fortsætter i FU som medlem i en tilbagetrukken, men støttende rolle til Klaus i 
første omgang 1 år. Poul Erik skal vurdere efter nyt job.  
 
Fyrværkerisalg: 
Rene Sørensen, Sven Saabye og Tommy Pedersen vil gerne stå for salget. Jonas har afholdt 
overdragelsesmøde. Alle udvalg opfordres til at stille med hjælpere, da det hovedsageligt er fodbold 
der stiller med frivillige – pengene for salget går fortsat til Børne- og ungdomsfonden i AIF. 
 
Juletræsfest – 1. lørdag i december: 
Alis Damgaard og Jette Bundgaard – de mangler julehjælp – en anden fordeling af hjælpere skal 
undersøges. Svømning og gymnastik er presset i forhold til at finde de antal hjælpere der skal 
bruges. Der opfordres til at bruge vores Facebook side ang. hjælpere. 
 
Julekalendersalg – alt udsolgt  
 
MAC Y pølsesalg: fint salg 
 
Røgfri forening – Pia følger op og snakker med Bjarne (halbestyrer) 
 
Frivillige seminar lørdag d. 25. januar – AIF deltager. + opfølgningsaften d. 16. marts – 
Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage! 
 
Nyt fra udvalgene. 
 
Svømning: 
Aqua inspiration i Esbjerg – 5 stk deltog fra AIF. Gode indlæg fra bl.a. en frivillig chef fra Aarhus.  
Oplæg fra Dansk svømmeunion – med forslag om et spørgeskema fra medlemmerne til evt. 
forbedringer = medlemsundersøgelse for at fastholde svømmere. 
Diplomer er udstedt og flere svømmere er verificeret til næste trin.  
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Jule cup d. 8. dec. – godt tilfredse med tilmeldingerne 
Fodbold:  
Ungdom er startet indendørs efter efterårsferien. 
Alhede Cup afholdes til januar. 
Første weekend i marts afholdes Jysk Mesterskab for U14 hold 
Målaktier er udsendt – trækkes i Andelskassen medio december 
 
Motion: 
Løb – oplever lidt fremgang på gå-holdet - Vil forespørge forældre til børn på gymnastik og 
svømmehold 
MTB - lidt begrænset af deltagere – primært pga vejret og mange skader 
Spinning – lille medlemsnedgang – måske pga fitness centret – dette undersøges.  
Har været til årsmøde i Midtjyske motionsklubber – tendensen er meget ens.  
Kontigent skal gerne ligge på samme niveau 
Fællesarrangement i skoven og slutter af med julefrost lørdag d. 30. nov. 
Fejring af ældste medlem – 80 år  Et løbesæt blev givet i gave 
 
Gymnastik: 
Har haft hjælpetrænere på kursus –har været super godt 
Har været i gang en måned. 
Til Bjergsnæs igen – 50 tilmeldte! 
 
Badminton: 
Der bliver arbejdet på at fuldende udvalget. Flere er fundet 
 
+60: 
Det går rigtig godt – er gået fra 67 til 76 deltagere. Flere ude fra. 
Juleafslutning d. 19. dec. – god opbakning. + en god overraskelse på selve dagen 
Arrangement d. 19 sept. – gik godt – og ”ringo” + ”pixelball” skal afprøves 
Floorball blev forslået som ny aktivitet – på baggrund af spørgeskema 
Tur til senior idrætsdag på ”Gymnastik og idrætshøjskolen” i Viborg d. 30 marts 
 
E-sport: 
Gået fra 27 medlemmer til 47 medlemmer. 
Hyggegaming vinder frem.  
Fået tøj – evt. som kan købes i Sportigan 
Juleafslutning for alle hold i uge 50 
Opretter et Old boys hold – skal være +30. 
Mange forslag i støbeskeen – evt. et arrangment under fyrværkerisalg. 
 
Sponsor:  
Ny sponsor i Frederiks AIF – Stendal rengøring. Overtager rengøring i klubuset medio dec.  
 
Håndbold: 
Afbud 
 
Eventuelt. 
Næste FU møde er mandag den 20. januar 2020 kl. 19.00. 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.30 
 
/referent Jonas Steiniche  
 


