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Referat af FU møde mandag den 20. januar 2020 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt  
 
 
Resultat juletræsfest, julekalendersalg og fyrværkerisalg: 
Juletræsfest – ca. 200 deltagere – fint overskud på 2.700,- kr. Evt. sangblad udleveres ved dans om 
juletræet, så flere kan/vil synge med. 
Kalendersalg – 1.000 stk. er solgt – nemt at finde sælgere – ca. 24.000,- kr. i overskud 
Fyrværkerisalg – Rene Sørensen og Sven Saabye stod for næsten alt – stor ros til dem – Jonas var 
kun med på sidelinjen – ca. 36.000,- kr. i overskud. Fint med antal dage og åbningstider. 
 
Godkendelse af budget 2020: 
Jette fremlagde budget for 2020 – som står til at komme ud med et lille overskud på ca. 4.500,- kr. 
FU godkender budget til at blive fremlagt til godkendelse i bestyrelsen. 
 
GF 2020 den 20/3: 
Kulturhuset er booket 
Pia spørger Mathilde Skjøde og Emma Cramer om bartjans ligesom sidste år 
Musiker Mathias Andersen er booket fra 21.00-01.00 
Pia aftaler menu med Åse/Bjarne i hallen 
Jonas undersøger portvinssmagning med brugsen 
Claus Thuesen fortæller 10 min om Oktoberfest 2019/2020 
Pia har lavet udkast på skriftlig indbydelse – samtidig kontakter Pia Jesper Aagaard fra Earvox i 
Viborg for at lave en videoinvitation – Pia og Jonas mødes med Jesper i klubhuset fredag den 31/3 
kl. 14.00 
Beretninger, udvalg, forslag Årets AIF’er, klap på skulderen – DEADLINE 16/2 til Pia. 
FU efter 20/3: Pia fortsætter 1 år som opbakning til ny formand – Jonas fortsætter 1 år – PEC ved 
ikke endnu – Christian er ikke på valg – Jonas spørger Jette B om hun vil indtræde i FU. 
FU mødes 26/2 kl. 19.00 hos PEC for endelig planlægning af GF og udnævnelser. 
 
Oktoberfest 2020: 
Holdet bag oktoberfest 2019 er klar igen! Derfor afholdes der igen oktoberfest til oktober 2020.  
Fint overskud på festen i 2019. Bruges som ”startkapital” på festen i 2020.  
Jonas fortæller bestyrelsen om ”projektet” til bestyrelsesmøde 23/1. 
 
Frivillighedsseminar: 
Viborg Idrætsråd og DIF afholder frivillighedsseminar lørdag den 25/1-2020 kl. 9-16 på Søndermølle 
i Viborg hvor AIF deltager med 4-5 personer.  
Startskud for mere fokus på rekruttering af nye frivillige og en strategi for frivillighedsarbejdet i AIF. 
 
Salg af AIF-telt: 
PEC rykker teltfirma for status – pt. har der ingen købstilbud været. 
FU overvejer at sælge AIF festtelt. PEC har været i dialog med teltfirma, som vil prøve at sætte det 
til salg for AIF for 10% af salget.  
 
EVT. 
Jonas har fået tilbud hjem på en flot AIF målportal på kr. 13.900,- som kan bruges til bl.a. TDA, 12 
timers triatlon, sponsorcykelløb mm. FU godkender købet. 
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Byfornyelsesgruppen i Frederiks har lavet en hjertesti rundt om Frederiks, hvor de har fået bevilliget 
penge til naturfitness redskaber i træ rundt på ruten. AIF har indvilliget i at hjælpe med 
vedligeholdelsen. 
  
 
Næste bestyrelsesmøde:  tirsdag den 31/3 kl. 19.30 i AIF Klubhus 
 
Næste FU møde: onsdag den 26/2 kl. 19.00 hos PEC 
 onsdag den 25/3 kl. 19.00 hos Jette 
 
 
 
 


