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Referat af FU møde mandag den 9/5-2016 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt og suppleant Jonas S. Jensen 
 
Godkendelse af referat. 
Referat blev godkendt. 
 
Repræsentantskabsmøde i Viborg Idrætsråd: 
Pia gav kort resume af mødet i Viborg Idrætsråd den 3/5-2016. Desværre vandt AIF ikke titlen som 
Årets Idrætsforening, den løb Hald Ege MTB klub med. En værdig vinder. Måske AIF skal forsøge sig 
igen til næste år. 
 
Møde med Eventudvalget: 
FU har holdt møde med eventudvalget, hvor der i fællesskab blev truffet beslutning om, at holde 
tænkepause i 1-2 år mht. halfest/teltbal. Eventudvalget vil i stedet bruge deres kræfter på mindre 
arrangementer i AIF, f.eks. juletræsfest, fyrværkeri salg, Tour de Alheden mm. 
En fremtidig fest i Frederiks kunne evt. være i samarbejde med andre foreninger i byen. 
Pia udsender pressemeddelelse i uge 20/21. 
 
Status håndbold i AIF: 
Alis deltog i punktet. For få medlemmer og ingen ungdomshold gør at håndbold kører med stort 
underskud. FU ønsker i samarbejde med Alis og håndboldmedlemmer at starte en positiv udvikling i 
håndbold. Bl.a. ved at få lavet en skoledag i starten af september, som forhåbentligt kan få flere 
børn og unge til at spille håndbold i foreningen. FU vil inviterer medlemmerne til et kort 
brainstormsmøde ang. udvikling i håndbold, det kræver nemlig deres hjælp og engagement. 
Pia laver udkast på indbydelse, om mødet som afholdes mandag den 23/5 kl. 20-21 i klublokalet. 
Hele FU deltager i mødet sammen med Alis. 
 
Status teltudlejning: 
Poul Erik har talt med Dennis. Desværre ingen udlejning i år pt. Desværre er det meste af 
teltopsætningsholdet vist også sprunget fra opgaven. Derfor blev følgende besluttet: 

• Teltet flyttes fra Tage Sterup til Havredal Praktiske uddannelser lørdag den 21/5-2016. 
• Afventer til efteråret 2016, om et salg af teltet er løsningen. Måske pressemeddelelse om 

aflysning af teltfest giver nogle henvendelser fra andre foreninger, og derved kan evt. give 
nye muligheder for brug af teltet indenfor et par år. 

• I mellemtiden undersøger Poul Erik teltes værdi/salgspris bl.a. ved Jesper fra Karup 
Teltudlejning, og også gerne ved andre teltfirmaer. 
 

Status skolesamarbejde 
Næste møde med skolen er fredag den 20. maj 2016 kl. 13.00. 
Dertil skal vi fra AIF have en ide om, hvor mange dage mm. vi ønsker at planlægge i skoleåret 
2016/2017. På bestyrelsesmødet på torsdag den 12/5 skal vi derfor have en melding fra udvalgene 
om følgende: 

• Målgruppe 
• Alder 
• Tidsrum 
• Længde 

 
Seminar til efteråret: 
FU planlægger et seminar for bestyrelsen i weekenden 30/9-1/10-2016 på Vedersø Efterskole. 
Formål: Lave værdigrundlag og vision/mission for foreningen. 

• Jette kontakter Kim om datoer passer skolen 
• Pia kontakter DGI om de kan ”hjælpe” med udarbejdelse/styring af værdigrundlag mm. 
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EVT: 
Jonas viste et spørgeskema fra Kjellerup IF til bruger af web og FB gruppe. Kjellerup har fået ca. 10 
nye frivillige ud af spørgeskemaet. 
AIF ønsker samme spørgeskema, som gerne skal give nogle flere frivillige. 
Jonas arbejder videre med spørgeskemaet. 
 
Jonas har haft kontakt med ”Dit EL” om en foreningsløsning. AIF kan få 100 kr. pr. nyt medlem og 
derefter 60,- kr. pr. år pr. medlem. Jonas arbejder videre med el-løsningen. 
 
Næste FU møde er mandag den 15/8-2016 kl. 19.00 
 
 


