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Nyhedsbrev nr. 1/2015 

Hovedafdelingen 

 

                                     Juli 2015 

1. Status på rekonstruktionen af AIF’s hovedafdeling.  
Der er som bekendt afholdt en ekstraordinær – og en ordinær generalforsamling i AIF.  

Referaterne fra disse generalforsamlinger er udsendt tidligere til Afdelingsformændene og er  

tillige lagt på foreningens hjemmeside. Klik Her. 

Da Hovedafdelingen gennem længere tid havde været uarbejdsdygtig, fik den nu valgte hovedafdeling til 

opgave at rekonstruere Hovedafdelingen. 

 

Det er opfattelsen i hovedafdelingen, at vi nu er nået så langt i rekonstruktionen, at der er et solidt 

overblik over økonomien og organiseringen. 

 

Stikordsvis har opgaven bl.a. bestået i følgende: 

a.  Justering af AIF’s love, bl.a. således at det nu er muligt for afdelingerne og hovedafdelingen 

            af få oprettet netbank til formand og kasserer. Du kan læse de reviderede love ved at klikke her. 

b.  AIF’s CVR nr. 34124701 er blevet opdateret – og et gammelt annulleret. 

c. Oprettelse af NemId og modtagelse af nøglekort. 

d.  Adgang til AIF’s konto i Nordea Reg.nr.: 2275 konto: 5160696032 via NemId.  

Denne konto er samtidig foreningens Nemkonto. 

e.  Adgang til foreningens Skattekonto. 

f. Oprettelse af den lovpligtige e-boks og den Digitale postkasse. 

g.  En skattegæld på ca. 265.000,- kr. er forhandlet ned til godt 1.400,- kr. 

h. AIF’s samlede regning fra kommunen på 300.000,- kr. for andelen af udgifterne til 

klubhuset er betalt. 

i. Alle regninger fra afdelingerne, Stadion, for hjemmesiden, m.v. er betalt. 

j. Der er overblik over indbetalinger og udbetalinger og over manglende betalinger af 

kontingent fra afdelingerne til hovedafdelingen.  

De afdelinger, der endnu ikke har betalt kontingent for 2013 – 2015, eller dele af denne 

periode, bedes gøre det snarest til ovenstående konto.  

Betaling af det årlige administrationsgebyr/kontingent til hovedafdelingen for 2015 er 

samme beløb som for 2014, nemlig 10,- kr. pr. medlem. 

2. Klubhuset 

Der er nedsat en styregruppe, der administrerer brugen af klubhuset.  

Gruppen, der består af René Nielsen, Senior Idræt (Formand), Dorthe Smith Johansen, Håndbold og Per 

Sørensen, Fodbold, er ansvarlig for alle praktiske gøremål, herunder opstilling af ordensregler, kontrol 

med benyttelsen, eventuelle indkøb m.v.  

Det er opfattelsen, at der er fin opbakning fra alle sider til at sikre, at huset afleveres i samme nydelige 

stand, som det var, da man kom.  

Der har dog en enkelt gang for nyligt været tale om en særdeles uheldig benyttelse, som naturligvis vil 

indgå i overvejelserne i styregruppen om en eventuel justering i vilkårene for benyttelsen.  

http://www.albertslundif.dk/praktiske_informationer-referater_fra_generalforsamlinger.html
http://www.albertslundif.dk/praktiske_informationer-aifs_love.html
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3. Squash midlerne 

De deponerede midler fra den tidligere Squashafdeling på 54.776,56 kr. er fundet og indsat på AIF’s 

konto. Næste Hovedbestyrelsesmøde skal i henhold til vedtagelsen på den ordinære generalforsamling 

tage stilling til anvendelsen af disse midler. 

4. Kvartalsvise møder i hovedbestyrelsen  
Der vil som princip fremover blive afholdt kvartalsvise møder i Hovedbestyrelsen.  
Hovedbestyrelsen, består som bekendt hovedformanden, næstformanden og hovedkassereren samt af 
formanden for hver af de 9 afdelinger.  
Afdelingsformanden - eller dennes stedfortræder – har i henhold til AIF’s love mødepligt, når der afholdes møder 
i hovedafdelingen.  
 
Hovedbestyrelsesmøderne vil blive forsøgt lagt på onsdage forud for mødet i Idrætsrådet, således at 
dagsordenen for Idrætsrådets kommende møde indgår i hovedbestyrelsesmødets dagsorden.  

Næste møde i Hovedbestyrelsen afholdes onsdag den 9. september 2015, kl. 19 i klubhuset. Dagsorden vil blive 
udsendt til afdelingsformændene i god tid forud for mødet. 

 

Med ønsket om en rigtig god sommer 
Jan Dalland, Lars jensen og Jørn Jensby 

 

Dette nyhedsbrev vil også blive lagt på foreningens hjemmeside. 


