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Referat af FU møde mandag den 6/2-2018 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt  
 
Dagsorden: 
 

1. Køb af børnehaven 
Der blev drøftet status på et muligt køb af børnehaven. AIF afventer fortsat en tilbagemelding fra 
Viborg Kommune vedr. renoveringstilskud. Christian og Anders aftaler et møde med kommunen for 
en drøftelse af renoveringstilskud til bygningen.  
 

2. Eventudvalg/arrangementsgruppe 
Som besluttet på sidste møde, så sættes eventudvalget i ”dvale” på ubestemt tid. I stedet arbejdes 
hen imod etablering af en arrangementsgruppe, til at varetage de forskellige arrangementer i AIF. 
Medlemmer af eventudvalget deltog i sidste møde, og er orienteret om FUs beslutning. 
Pia rykker de 3 medlemmer for svar på, om de fortsat ønsker at arrangerer cykelsponsorløbet i 
2018. FU besluttede samtidig, at folk skal trykkes lidt på maven til GF, - at vi mangler 
folk/tovholdere til vores sociale arrangementer og mangler ”medlemmer” i den nye 
arrangementsgruppe. - Hvis vi også på sigt skal være med til at arrangerer en ny byfest i Frederiks. 

 
3. Økonomi/regnskab 

Ser meget fint ud, Jette er i gang med at lægge sidste hånd på årsregnskabet for 2017. Der 
forventes et overskud på ca. 50.-65.000, - kr. 
 
 

4. Generalforsamling 2018 
Generalforsamling bliver fredag den 16/3-2018 
Pia har booket Kulturhuset – Pia spørger Bjarne om de vil stille borde + stole klar 
Pia har booket Heidi til at lave maden – Pia snakker med Heidi om tapas + pris 
Heidi bookes til borddækning, afrydning og alt opvask – Pia aftaler pris med Heidi 
Vinsmagning ved Brugsen – Jonas har booket – Pia sørger for flutes hos bageren dertil 
Fadøl, Vin, vand, gin, tonic, rom, cola – Jonas sørger for 
Folk får 1 genstand under GF + maden og vinsmagning – derefter drikkevarer for egen regning 
Håndbold spørges om bartjansen fra kl. 18-01 – Håndbold stiller med 3 personer 
Band spiller 3 x 45 min fra kl. 22.00-01.00 – Poul Erik er tovholder 
Indbydelse er klar – og sendes ud primo februar via formænd, Conventus, FB 
Annonce i Uge-Avisen senest 12 dage før GF = onsdag den 28/2-2018! 
Årets AIFer er fundet + hædre af afgået formand = 2 gaver a 1.000,- + 2 buketter – Jette køber 
4 indstillinger til Klap på skulderen = 4x2 flasker AIF vin + 4 buketter – Jette køber  
 
Vi vil i år fortælle mere nyt fra foreningen, og noget mere om de forskellige spændende projekter, 
som vi har gang i, og invitere folk ind til at fortælle, bl.a.: 
 

 Skoleleder Martin Mose – om hvilken forskel skolesamarbejdet har gjort for børn i Frederiks. 
10-15 min. – Poul Erik spørger - OK 

 
 Anders Bertel – om hans arbejde som aktivitetsmedarbejder, både med skolebørnene og 

aktivering af flygtningebørn. 10-15 min. – Poul Erik spørger – OK 
 

 Ingelise Sterup – om projekt 60+ ca. 5-10 min- Pia spørger 
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Program for aftenen ser indtil videre således ud: 
18.00-19.00 Generalforsamling – 1 genstand til alle i baren 
19.00-19.30 Indlæg af Martin Mose, Anders Bertel og Ingelise Sterup? 
19.30-20.30 Spisning – Tapasbuffet – 1 genstand til alle i baren 
20.30-21.45 Vinsmagning 
22.00-01.00 Musik og dans 3 x 45 min / 3 x 15 min pause 
 

5. EVT 
 
Skolesamarbejde: 
FU drøftede tanker omkring næste skoleår, og evt. forsat støtte til aktivitetsmedarbejderen. 
FU er meget positive om fremtidig støtte, men dog med mindre beløb, (omkring 50% af beløbet, 
som er givet i dette skoleår) og et ønske om, at se noget dokumentation/måling på, hvor mange 
flere børn der er blevet gjort aktive i byens foreninger i dette skoleår, hvor skolesamarbejdet har 
eksisteret. Poul Erik mener, at det er sandsynligt, at Frederiks Skole til næste skoleår også selv vil 
afsætte en sum penge til aktivitetsmedarbejderen. Poul Erik og Pia deltager i næste 
skolesamarbejdsmøde med skolen og de andre foreninger den 2/3-2018, hvor netop næste skoleår 
skal drøftes. 
 
Børneattester: 
Poul Erik laver vejledning til udfyldelse af børneattester samt blanket dertil, som får eget ”punkt” på 
menuen på AIF website. 
 
Forårsmesse den 7/4: 
Der skal findes frivillige, som vil repræsentere AIF ved forårsmessen i hallen den 7/4-2018. 
Evt. hvert udvalg finder en person som kan stå der i 2 timer på dagen. 
 
Overdækning ved klubhuset på stadion: 
Lokale håndværkere/sponsorer har tilbudt at bygge en overdækning ud fra klubhuset på stadion, så 
tilskuere kan stå i læ til kampene, - såfremt AIF vil betale materialer til ca. kr. 15.000,- 
FU bevilligede beløbet, - og Jonas sætter tilbygning i gang, så det kan stå klar til 1. hjemmekamp i 
år. 
 
Mødedatoer 2018: 
 
FU møder kl. 19.00 hos Jette Bestyrelsesmøder kl. 19.00 i klublokalet 
4/1 - 
5/2 8/2 
6/3 22/3 
4/6 7/6 
20/8 23/8 
8/10 11/10 
26/11 29/11 – Julefrokost kl. 18.00 
 
 
Næste Bestyrelsesmøde er torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00 

 
 
 
Referent/ 
Pia Arendt 
 


