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Referat FU mandag 5. oktober 2020   
  

Tilstede: FU, Jonas Jordalen og Jette Schmidt. 
 

 
Rygeskur ved hallen: 
Klaus har snakket med Bjarne, men byggeplanen er ikke helt på plads 

endnu. Der er  enighed om i FU at AIF betaler materialer og Hallen selv 
bygger skuret. 
 
Sponsor/frivillig aften: 
Vi håber stadig på at afholde en sponsor aften, men det kan godt være 
at det kun bliver sponsor. Så må de frivillige få et andet tilbud. 
Kongeshus var booket til aftnen men pga. forpagterskift er det nu ikke 
sikkert at vi kan få det alligevel. Jonas S.T. undersøger andre 
muligheder. 
Vi mangler stadig en foredragsholder. Alle må meget gerne komme 

med forslag. 
 
Teltet: 
AIF ejer stadig et kæmpe telt. Pia brugte meget lang tid på at fortælle 
den gode historie omkring teltet og hvordan byfest blev afholdt i 
Frederiks i gamle dage  
 
Frivillige: 
Vi forsøger at oprette et udvalg der skal hjælpe med at rekruttere og 
fastholde frivillige. Det er rigtig svært at finde nogle der har lyst til at 

være med i udvalget. 
Det er blevet besluttet at afholde et ekstra bestyrelsesmøde, hvor hvert 
udvalg stille med formand + et medlem mere fra udvalget. 
Klaus laver et udkast til en dagsorden. 
 
Julekalender: 
Sponsor er ved at være på plads til julekalenderen. Men vi har en 
udfordring ang. salget i forhold til corona.  
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Vi blev enige om at vi stadig vil rundt i byen og ringe på døre. Men det 
bliver med afstand og kun mobilpay. 
FU efter næste GF: 
Jonas Jordalen ønsker at stille op til FU ved næste GF. Derfor var han 
med til mødet, for få en fornemmelse for hvilke opgaver der er i FU. 
 
Strategi: 

Til næste bestyrelsesmøde skal, hvert udvalg have en opgave. De skal 
laver en 2 års strategiplan. 
Vi har gennem de sidste år haft stor vækst. Derfor bliver overskriften til 
strategien ”DRIFT” 
Det skal selvfølgelig være en strategi der lever op til vores 
værdigrundlag. 
Klaus fremlægger til næste bestyrelsesmøde. 
 
Dukseordning: 
Der er lidt problemer med at holde orden i kælderen i vores klubhus. 
Det blev vurderet at en dukseordning ikke vil løse problemet. Det bliver 
et punkt til Bestyrelsesmøde. 
 
Mailadresser: 
Vi vil have oprettet mailadresser i foreningen, så vi ikke bruger vores 
private mails til foreningsarbejde. Pia laver et udkast til et set up. 
 
Regnskab: 
Det ser rigtig godt ud. 
 
EVT: 

Andelskassen i Viborg har fået 3 kontorborde til overs vi må hente. 
Jonas og Jonas er på sagen. 
 
Pia har snakket med Jette Bundgård omkring Juletræsfesten.   


