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Referat FU mandag 24. august 2020  
 

Tilstede: FU og Jette Schmidt.  
   Jonas Steiniche Jensen var ikke tilstede, men med på telefon 
 
Konstituering: 

Efter valg på generalforsamling er Klaus Aakær Olesen ny formand i AIF. 
Pia Viller Arendt overtager næstformandsposten efter Poul Erik Clausen. 

Christian Bräuner og Jonas Steiniche Jensen forsætter med at have ansvaret for 
referat ved bestyrelses møder. 

 
Generalforsamling: 

Vi havde en god aften med 71 tilmeldte. Det var rigtig flot i disse coronatider og 
taget i betragtning at det blev afholdt en torsdag.  

God stemning, god mad og god portvin. 
 

Arrangementer: 
 

 5. september vises Frederiks frem for at blive årets lokalområde. Det er 
borgerforeningen, der styre dette projekt. Men Anders Detlefsen deltager 

og præsenter AIF klubhuset og det gode samarbejde der er mellem  AIF og 

Borgerforeningen.  
 Der kan søges tilskud til at skabe vækst i foreningen efter vi har været 

lukket ned pga. Corona. Der kan søges fælles i foreningen, men der kan 
også søges individuelt fra hvert udvalg. Dette bliver et punkt til 

dagsordnen på næste bestyrelsesmøde. 
 Ungdomstræneraften. Klaus kontakter Poul Duch for at arrangere denne 

begivenhed igen i år. 
 Sponsor/frivilligheds aften Der er sat en dato 5. februar 2021. Vi skal have 

fundet et sted til afholdelse og noget underholdning. 
 Juletræsfesten bliver svær at afholde i år vi afventer. 

 Salg af kalender og fyrværkeri planlægges som vi plejer. 
 Hvis Mac Y Whisky festival afholdes er vi klar igen med salg af pølser. 

 Næste generalforsamling bliver afholdt 19. marts 2021. 
 

Fælles rygeområde: 

Hallen og AIF er enige om at lave et fælles rygeområde, mellem vores klubhus og 
Hallen. Klaus tager kontakt til Bjarne for at sætte projektet i gang. 
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Frivillighedsstrategi: 

Ved sidste bestyrelsesmøde fik hvert udvalg til opgave at finde en person hver til at 
deltage i en gruppe omkring fastholdelse og rekruttering af frivillige. 

Der er fundet 4 medlemmer, men det er ikke helt nok til at komme i gang. Dette 
kommer med som punkt på næste bestyrelsesmøde. 

 
EVT: 

 
 Fælles drev til alle dokumenter i AIF. Pia undersøger hvilke muligheder der 

er. 
 

 
 


