
 
 

                                                               www.frederiks-aif.dk 

 

Referat af FU møde mandag den 19/8-2019 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt  
 
 
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. 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. 
 
Kartoffelfestival/oktoberfest: 
Planlægningen kører planmæssigt. Udsolgt til oktoberfest med 540 deltagere. 
PEC giver bestyrelsen en kort orientering til bestyrelsesmødet den 22/8-2019. 
 
Status klubhus: 
PEC stiller med hjælpere/trailer/maskiner 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 
Stående reception – cafeborde kan evt. lejes – HVEM? 
Invitation laves via Jesper Sørensen Ugeavisen – Pia 
Indrykkes i Ugeavisen i uge 37 – Pia 
Sendes ud til bestyrelsen/sponsorer/Viborg Kommune/Viborg Idrætsråd/DGI – Pia + Jonas 
Mad bestilles hos delikatessen i brugsen og bageren – Jette 
Fadøl/vin/vand – Jonas 
Hjælpere i baren + oprydning – Mads Skjøde + et par kammerater – Pia spørger – Mads har sagt JA 
Takketale fra AIF – Pia holder – FU kommer med input til talen 
 
Hallens 50 års jubilæum 28/9-2019: 
AIF er blevet spurgt om at finde 8-10 hjælpere til baren fra kl. 13-16. Opslag i hjælpergruppen på 
FB – Pia 
 
Pia, Jonas og PEC deltager på vegne af AIF – PEC undersøger gaveønsker hos Inge Lise. 
Officiel indbydelse er ikke modtaget endnu. 
 
Salg af AIF telt: 
Måske er tiden moden for et salg af AIF teltet – PEC undersøger markedspris, før endelig beslutning 
tages. 
 
FU/formand pr. GF 2020: 
Pia overvejer om hun vil fortsætte som formand efter næste GF, hvor hun samlet set har siddet 6 år 
som formand, - dette skyldtes udelukkende manglende tid/arbejdspres. Der overvejes mulige 
kandidater, samt der drøftes også muligheden for at udvide FU med yderligere 1 medlem. 
FU fortsætter drøftelsen til næste FU møde. 
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EVT: 
Pia orienterer om, at 60+ vil lave en aktivitetsdag den 19/9 for at starte ny sæson op, og evt. 
rekruttere nye medlemmer. DGI deltager på dagen, hvor de præsenterer nye senioraktiviteter. Pia 
har godkendt udgifterne dertil. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde:  torsdag den 22/8 kl. 19.30 i AIF Klubhus 
 
Næste FU møde: er planlagt til den 3/10 – Pia foreslår, at vi flytter det til 

mandag den 30/9 i stedet for pga. oktoberfest den 4-5/10. 
 
 
 
 


