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Referat af FU møde mandag den 20. april 2020 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt og Klaus Aakjær Olesen 
 
Velkommen til Klaus - præsentation bordet rundt 
 
Coronasituationen: 
 

 Pia orienterede om Skype netværksmøde med de store flerstrenget foreninger - sparring 
omkring corona situationen – vi er alle i samme situation og er alle afventende. 

 Sæsoner - hvor meget kunne være i gang? (Fodbold, løb, MTB) – udendørs fodbold nåede 
ikke at komme i gang, derfor har folk ikke betalt udendørs kontingent. Der åbnes nu op for at 
udendørs aktiviteter så småt kan starte op igen. Pia orienterer bestyrelsen og beder Anders 
fodbold og Gitte Motion om en tilbagemelding omkring opstart af deres aktiviteter. Jette 
tager en snak med Anders omkring evt. halvt kontingent i foråret, når/hvis udendørs fodbold 
kommer i gang igen og en snak omkring aflønning af Pauli Vendelbo.  

 Skal vi betale for halleje i perioden? Nej, det skal vi ikke, hallen får kompensation fra Viborg 
Kommune. 

 Aflyste arrangementer - TDA, Triatlon, evt. Hærvejsløbet + Karup Å Marked – Pia sender mail 
til Jette fra motion om mistet ”indtægt” pga. aflyste arrangementer – Jette afventer 
retningslinjer fra DGI/DIF om evt. at søge pulje der dække mistet indtægter. 

 GF 2020 - hvornår og hvordan? Vi håber og satser på, at afvikle GF fredag den 19/6-20 kl. 
18.00 – dog i formindsket udgave – evt. GF + spisning + portvin men uden musik og dans. 
Vi afventer regeringens udmelding om forsamlinger pr. 10/5 før der udmeldes og arrangeres 
yderligere. 

 Bestyrelsesmøde inden sommerferien? + mødedatoer 2020 – Vi afholder bestyrelsesmøde 
mandag den 22/6-20 kl. 19.00 i Klubhuset + Pia sender mødedatoer for resten af 2020 til 
godkendelse hos Klaus. 

 Har vi nogle sponsorer der er i økonomiske vanskeligheder? Jonas mener ikke umiddelbart, 
at der er nogle der har problemer pga. situationen – genforhandlingerne går fint. 

 Cykelsponsorløb i august? Vi satser foreløbigt på, at vi kan afholde cykelsponsorløb i august 
måned – vi afventer situationens udvikling og regeringens udmeldinger. 

3. Kartoffelfestival - taber tempo - PEC mangler - hvad tænker vi om det hele? (besked til Ingelise) 
PEC kontakter Ingelise og Ulla fra borgerforeninger og tager en snak med dem. Pastor Gus kan være 
et bud på en ny tovholder på projektet. 
4. Oktoberfest 2020 – pt. 100 solgte billetter – der arbejdes videre med planlægningen og 
markedsføringen. 
5. Frivillighedsstrategi - efterår 2020 – Klaus og Pia fortalte om det gode seminar de var på i januar 
måned. En god ide at sætte frivillighedsarbejdet i system i AIF – Jonas fortæller, at Mads Pindstofte 
og Brian Østergaard er i fuld gang med at sætte frivillighedsarbejdet i fodbold i system, og vi måske 
kunne bruge deres arbejde som en ”skabelon” til de andre udvalg. Jonas indkalder Mads og Brian til 
et møde, hvor Klaus og Pia deltager også deltager. En times tid i uge 20. Jonas melder retur. 
6. Evt. – Fu enige om, at Pia udsender en mail til bestyrelsen og orientere dem generelt om evt. 
opstart af udeaktiviteter, kontingent, trænerhonorar, GF, bestyrelsesmøde mm. Og får en 
tilbagemelding fra hhv. fodbold og motion, hvad de tænker omkring den mulige genopstart af deres 
aktiviteter.  
Derudover ønske FU at vi kan lave en generel udmelding til medlemmer – hvor vi takker for de 
afsluttede sæsonen og fortæller om de aktiviteter som snarligt genåbnes! Kan evt. også laves som 
en videohilsen med hjælp fra Jesper Aagaard. 
 
/referent Pia Viller Arendt 


