
 
 

                                                               www.frederiks-aif.dk 

 

Referat af FU møde mandag den 30. september 2019 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt  
 
 
Indvielse af AIF-klubhus: 
Fint arrangement med 75-100 deltagere. AIF er glade og tilfredse med dagen. Fik en del penge i 
gave, som FU overvejer at bruge til havemøbler til terrassen. 
 
Kartoffelfestival/oktoberfest: 
Planlægningen kører planmæssigt. Udsolgt til oktoberfest med 575 deltagere. 
Familieaften fredag 150 billetter solgt. Høstmarked lørdag ca. 12-14 stande. 
 
Salg af AIF-telt: 
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. FU beslutter at sætte teltet til salg, dog skal endelig bud og evt. 
salg godkendes af FU. 
 
Fyrværkerisalg: 
Rene Sørensen, Sven Saabye og Tommy Pedersen vil gerne stå for salget. Jonas indkalder dem til 
”overdragelsesmøde” snarest muligt. 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: 
Pia har spurgt Alis Damgaard og Jette Bundgaard, om de igen i år vil stå for juletræsfesten, og de 
har sagt JA.  
 
MAC Y pølsesalg: 
Jette kontakter Mac Y for pølsesalg ifm. Rom og Whisky festival. Jette S. og Claus Thuesen er 
tovholdere. 
 
Netværksmøde 22/10: 
AIF er værter ved næste netværksmøde for de store flerstrengede foreninger i kommunen tirsdag 
den 22/10 – FU opfordrer alle udvalgsformænd til at deltage. 
 
Røgfri forening: 
Pia er blevet kontaktet af Viborg Kommune, som ønsker at lave røgfrie foreninger, og de ville gerne 
have AIF til at være forgangsforening. FU drøftede fordele/ulemper derved, og besluttede, at 
såfremt der skulle arbejdes videre med forslaget, så skulle hallen også være med på ideen, idet 
hallens område også skulle gøres røgfrie, - og der skulle laves mere ”skjulte” rygeområder, og ikke 
lige ved indgangen til hallen, hvor rygerne står nu. Vores frivillige er alle rollemodeller for vores børn 
og unge i foreningen, - og derfor giver det god mening, at få rygning ”skjult” eller helt fjernet fra 
foreningen. Pia kontakter Bjarne for et lille møde heromkring, - inden der besluttes om AIF skal gå 
videre med initiativet. Sundhedskonsulent Bettina Mirasoli fra VK vil evt. gerne komme ud og 
fortælle om projektet ved et bestyrelsesmøde i AIF. 
 
Budgetlægning 2020: 
FU drøftede, om det gav god mening at udstikke fælles retningslinjer for budgetlægningen for alle 
udvalg. Men besluttede at det ville blive for svært, da der er stor forskel på udvalgene og deres 
medlemstal og deraf også deres budget. FU besluttede dog at knytte nogle ord til budgetlægningen, 
som en hjælp til udvalgene, til næste bestyrelsesmøde, som Christian B. fremlægger. 
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Næste bestyrelsesmøde:  torsdag den 28/11 kl. 18.00 (JULEFROKOST) i AIF Klubhus 
 
Næste FU møde: mandag den 18/11 kl. 19.00 i AIF Klubhus 
 
 
 
 


