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Referat af FU møde mandag den 30/11-2015 
 
Tilstede: FU samt Jette Schmidt og Poul Erik Clausen 
 

Godkendelse af referat. 

Referat blev godkendt. 
 
 
Nyt fra Pia 

Indstilling til Landsbypris 2016 
Pia er blevet kontaktet af Borgerforeningen, om AIF vil bakke op om, at Frederiks igen ansøger om 
Landsbyprisen. AIF bakker 100 % op, - ansøgningen er indsendt. 
Landsbysammenslutning 
Pia er blevet kontaktet af Borgerforeningen ang. en repræsentant fra Frederiks til 
Landsbysammenslutningen i Viborg Kommune. AIF bakker 100 % op, om repræsentant som 
Borgerforeningen vil finde - Pia sender mail til Jørgen. 
Besøgsrunde Viborg Idrætsråd 
Viborg Idrætsråd foretager besøgsrunder hos lokale idrætsforeninger, for at se og høre hvad der rør 
sig i foreningerne, - Pia har aftalt, at de deltager ved bestyrelsesmøde i starten af 2016. 
 
Kort status fyrværkerisalg 

Der er styr på alt vedr. fyrværkerisalget, Jonas skal pt. i gang med at finde ”sælgere”. 
Der kommer annonce i Ugeavisen ml. jul og nytår, hvor salget også er. 
Der vil blive kort infomøde for alle ”sælgere” inden jul, for håndtering mm. af fyrværkeriet. 
Reklame vil samtidigt blive slået op både på website og FB i løbet af december måned. 
 
Kort status salg julekalendere/juletræsfest 

Poul Erik melder udsolgt af alle 800 julekalendere. Det er så flot. God ide med Mobilpay, næsten alle 
har købt, også selvom ingen småpenge. Forventet overskud min. 14.000,- kr. Helt sikkert et tiltag, 
som vi vil fortsætte med i 2016. 
Juletræsfesten løber af stablen på lørdag den 5. december. Reklame er netop lagt på website samt 
FB. 
 
Budget 2016 

FU gennemgik udkast på budget 2016, - der skal laves justering, især skal kigges på 
håndboldudvalget. Pia kontakter Alis for at gøre hende opmærksom på, at vi bliver nødt til, at drøfte 
det på bestyrelsesmødet på mandag. Ellers ser de andre udvalgs budgetter fine ud. 
 
Samarbejde med skolen: 

Pia og Poul Erik har været til positivt møde med skolen ang. fremtidigt samarbejde. 
Nyt møde er aftalt i januar, hvor også SKF inviteres med til mødet. 
Vi skal nu finde ud af, hvor langt vi kan strække samarbejdet, og hvor meget vi kan få skolen med 
til. Vi ønsker b.la. en idrætsdag for skolens elever, hvor foreningens sportsgrene præsenteres. 
Derudover ønsker vi også at tilbyde skolen, at vi som foreningen kan varetage idrætsundervisningen 
8-10 dage om året. Dette skal diskuteres videre ved mødet i januar. 
 
Frederiks Teltforening: Dennis Skjold deltog i dette punkt 
Kontrakt mellem AIF og Havredal Praktiske Uddannelser blev gennemgået og godkendt. 
Teltet bliver flyttet derned inden jul, og vil fremover blive opbevaret der. 
Prisliste på udlejning af telt mm. samt lejekontrakt ml. AIF og lejer blev udarbejdet. 
Pia sørger for at priser samt udlejningskontrakt bliver lagt på website. 
Alex laver rentegning af teltskitse i alle størrelser til brug ved byggeansøgning. 
Dennis tager kontakt til fremtidig kunder inden jul. 
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Fremtidens fest 

FUs oplæg til bestyrelse er, at det bliver en aftenfest i hallen med tilmelding. 
Der kan evt. om dagen være nogle aktiviteter på og omkring kunstgræsbanen. 
Evt. kan der om dagen laves en fodboldkamp på kunstgræsbanen, hvor der sælges øl og pølser.  
Evt. lejes en hoppeborg, og evt. afvikles MTB løb eller andre af de gode succesfulde aktiviteter fra 
sportsfesten i år. Men kun 1 dag, og med så få udgifter som muligt. 
Festudvalget omdøbes til ”Eventudvalg” og skal udover denne fest/dag varetage andre sociale 
aktiviteter i løbet af året, f.eks. hjælpe med Tour de Alheden, juletræsfest, kalendersalg mm. 
Så i stedet for en stor fest, kan det blive 3-4 små arrangementer man skal være med til at 
planlægge i stedet for. FU ønsker at Jette indtræder i udvalget, og sørger for økonomien vedr. 
denne halfest/dag. 
 
Generalforsamling 2016 

Pia foreslår, at GF 2016 afholdes fredag den 26. februar 2016 i Kulturhuset. 
Pia foreslår samtidigt, at vi booker Søren Holm fra Rigtige Mænd til at holde foredrag. 
Begge dele blev godkendt af FU.  
Pia booker både Kulturhuset samt Søren Holm. 
 
 

 
Næste FU møde er mandag den 11/1-2016 kl. 19.30 
 
 


