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Referat af FU møde tirsdag den 21/5-2019 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt  
 
 
Håndbold i AIF: 
Håndbold mangler både udvalgsmedlemmer, instruktører og spillere. 
Pt. Sidder Mette Clemmensen og Stefanie Ekholm kun i udvalget. 
Poul Erik og Pia har haft et møde med dem, og drøftet muligheder for fremtiden. 
Alle er enig om, at et muligt samarbejde med en naboklub er den bedste løsning, hvis AIF håndbold 
skal bestå.  
Alle medlemmer og forældre til medlemmer i AIF håndbold indeværende sæson samt andre 
interesserede inviteres derfor til et ”Løsningsmøde” torsdag den 13. juni kl. 20-21 i klubhuset. 
Mette Clemmensen har udarbejdet invitation som udsendes til ovenstående samt lægges ud på AIF 
FB side. 
 
Indvielse Klubhuset: 
Vi skal være færdige udenfor, så alt ser pænt ud, derfor udskydes indvielsen til september. 
Der er pt. gjort klar til asfaltering af parkeringspladser. 
 
Sponsorcykelløb 2019: 
Jonas S. afholder planlægningsmøde med Jette B. og Tawi mandag den 3/6-2019. Open by Night er 
fredag den 9/8-2019. 
 
Trænerhonorar: 
FU ønsker at gøre trænerhonorar mere ensartet, så man får det samme honorar uanset hvilket 
udvalg/idræt man er frivillig for. FU præsenterer udkast til bestyrelsesmødet den 13/6 som ønskes 
drøftet med bestyrelsen, så der i fællesskab fastsættes et ensartet niveau fremadrettet. 
 
Skolesamarbejde: 
AIF får lidt lønkroner retur fra Kommunen. Pt. Ligger samarbejdet i bero. 
 
Forretningsorden: 
Forretningsordenen trænger til en opdatering. FU arbejder videre med dette i efteråret 2019. 
 
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. 
 
EVT: 
Jette orientere om, at der har været en vandskade i esport lokalet, men den er under udbedring, og 
esport træning har kunnet gennemføres samtidig. 
 
Næste bestyrelsesmøde:  torsdag den 13/6 kl. 17-19 
 
Næste FU møde: mandag den 19/8 kl. 19.00 – evt. lille møde tidligere ved 

mulig planlæggelse af klubhus indvielse i september. 
 
 
 
 


