Hovedbestyrelsens beretning for perioden
maj 2017 til maj 2018
AIF har godt ca. 3000 medlemmer ultimo 2017

Generalforsamlingen den 16. maj 2017

Jørn Jensby blev genvalgt til Hovedformand for de kommende 2 år.
Lars Østenfjeld blev valgt som Hovedkasserer i 1 år.
Hovedafdelingen har således i det forløbne år bestået af:
Jørn Jensby, hovedformand
Dorthe Johansen, næstformand
Lars Østenfjeld, hovedkasserer.
Styregruppe for klubhuset har bestået af:
René Nielsen, formand, AIF Senior Idræt
Dorthe Johansen, AIF håndbold
Per Sørensen, AIF fodbold blev i årets løb erstattet af Lone Frisgaard, AIF fodbold
Gruppens opgave er overordnet set at administrere klubhuset, herunder ordensregler,
booking, indretning, kontrol af benyttelsen, m.v.

Hovedafdelingen

Hovedafdelingen har til opgave at lede arbejdet i foreningen ud fra beslutninger truffet i
hovedbestyrelsen. Den fungerer således som sekretariat for Hovedbestyrelsen samt
varetager den daglige drift i overensstemmelse med Hovedbestyrelsens retningslinjer og
beslutninger.
Hovedafdelingen fungerer ved løbende kontakter mellem hinanden pr. e-mail, telefon og
kortvarige møder.
Det har væsentligst drejet sig om forberedelser til møderne i Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har holdt 4 møder i perioden og samtlige formænd har i princippet
været repræsenteret på møderne.
Afdelingsformændene har herved påtaget sig det ansvar for den samlede drift af AIF, som
vedtægterne foreskriver og den kontinuitet, der har været, har bidraget til at AIF er i en
stadig bedre beslutningsmæssig position.
AIF fodbold har på generalforsamlingen i marts 2018 valgte ny formand.
Det er Søren Feddersen, der har afløst Jon Larsen, der har været formand i en årrække.
Hovedbestyrelsen vil benytte lejligheden til at takke Jon for det gode samarbejde i årenes
løb og samtidig byde Søren Feddersen velkommen i hovedbestyrelsen. Vi glæder os til
det kommende samarbejde.
I årets løb har Hovedbestyrelsen også haft temadrøftelser om AIF og, hvad vi kan gøre
sammen.
Drøftelserne er indtil videre mundet ud i, at alle afdelinger bakker op om det samlede AIF.
Dagens sammenhold giver en række fordele – og ikke egentlige ulemper.

Idrætsrådet
Det nye idrætsråd har første møde ultimo april 2018.
Jørn Jensby er formand udpeget af kommunalbestyrelsen og fra AIF deltager Jonas
Felbo-Kolding, Tennis og Dorthe Smidt Johansen, Håndbold.
Både Dorthe og Jonas blev bakket op af alle AIF’s afdelinger.

AIF (AIF fodbold – AIF Gymnastik) fejrer 100 års jubilæum 28. august 2020
Der er i Hovedbestyrelsen enighed om at afsætte et beløb til markering af AIF’s 100 års
dag. Beløbet vil blive fastlagt i det kommende år.
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Der skal umiddelbart efter generalforsamlingen nedsættes en arbejdsgruppe, der kan
arbejde videre med forslag til aktiviteter i forbindelse med jubilæet.

AIF’s lederpris
Prisen blev senest uddelt i 2011 og hovedbestyrelsen har i året arbejdet på at lederprisen
igen kunne uddeles.
Der er imidlertid ikke kommet indstillinger fra afdelingerne om kandidater til prisen, hvorfor
den heller ikke vil blive uddelt i 2018.

GANG I BYEN den 9. september 2017

Alle 9 AIF-afdelinger deltog under AIF i arrangementet, der som sædvanligt var flot
koordineret af Rie Pedersen, AIF gymnastik. Stor tak til Rie for indsatsen.
Det blev en festlig – men regnfuld dag - med bidrag fra alle 9 afdelinger.
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Klubhuset
Styregruppe for klubhuset har bestået af:
René Nielsen, formand, AIF Senior Idræt
Dorthe Johansen, AIF håndbold
Per Sørensen, AIF fodbold blev i årets løb erstattet af Lone Frisgaard, AIF
fodbold
Gruppens opgave er overordnet set at administrere klubhuset, herunder ordensregler, booking, indretning, kontrol af benyttelsen, m.v.
Driften og brugen af klubhuset er kommet i en rigtig god gænge og bruges flittigt,
hvilket kan ses bl.a. af bookingsiden på hjemmesiden.
Kommunens ”sparekatalog for budget 2018 – 2019”
Som det har væet tilfældet de seneste år har Hovedbestyrelsen engageret sig i
de kommunale budgetforhandlinger vedr. idrætsområdet.
Da det forlød, at pengene til ”den 3. hal” endnu en gang var udskudt med 4 år
samledes alle 9 afdelingsformænd og hovedafdelingen om ved indledningen af
budgetforhandlingerne i september 2017, at gøre indsigelse ved at indrykke et
”åbent brev til kommunalbesyrelsen” i Albertslund Posten.
Brevet fremgår af bilag a.
Det gav pote og budgetforhandlingerne resulterede i et forlig, hvor der er anført
følgende:

For at ruste sig til de kommende processer er AIF i gang med at indsamle
afdelingernes krav/ønsker til ”den 3. hal”.
Belysningen af parkeringspladsen ved stadion
På hovedbestyrelsesmødet i marts 2017 besluttedes det at rette henvendelse til
kommunen for at få parkeringspladsen belyst.
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Hovedagdelingen fandt den manglende belysning i vinterhalvåret for utryg for de
mange idrætsudøvere m.v., der benytter stadion.
Hovedbestyrelsens brev af 14. marts 2017 findes som bilag b.
I maj fik vi afslag fra kommunen, der bl.a. oplyste, at ”Belysningen på
parkeringspladsen er gammel og skal moderniseres, som den
øvrige vejbelysning i Albertslund. På nuværende tidspunkt er der dog ikke
truffet beslutning om, hvornår dette skal ske.”
Kommunens brev vedlægges som bilag c.
Ihærdigt arbejde medførte, at der i ovennævnte budgetaftale af september 2017
blev afsat et beløb til at etablere belysning på parkeringspladsen.
Arbejdet er i gang og forventes færdigt i maj/juni d.å.
Den årlige frist for indrapportering af antallet af medlemmer til hovedafdelingen.
Det er fastlagt, at afdelingerne hvert år i november meddeler medlemstallet til
hovedafdelingen. Det er således fremover indberetningerne fra november i et
givet år, der danner baggrund for kontingentopkrævningen for det følgende år.
Hovedkassereren sender en ”opkrævning” ud til afdelingerne umiddelbart efter
generalforsamlingen i maj måned med oplysning om det beløb, der skal
indbetales. Kontingentet skal betales senest 1. juli.
De medlemstal, der hermed er gældende for kontingentopkrævningen i 2018, er
efter det oplyste følgende:
2016
2017
2018
Svømning
478
507
471
Cricket
59
66
66
Fodbold
696
593
559
Håndbold
389
373
331
Bordtennis
59
49
52
Gymnastik
657
665
529
Tennis
239
194
203
Senior idræt
680
652
710
Badminton
196
208
229
I alt
3453
3307
3150

----På Hovedbestyrelsens vegne
Jørn Jensby
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Åbent brev til kommunalbestyrelsen

Bilag a.

Opførelse af den ”3.hal” på stadion, tryghedsskabende belysning af
parkeringspladsen og busbetjening af Stadionområdet.
Budgetforhandlingerne om de kommende års budget er startet, og drejer sig lige
nu om rigtig mange ting.
En stadig genganger forud for valgene har i mange år været udvidelsen af
stadion, bl.a. med den 3. hal. Således også i dette valgår.
I budgetoplægget er udvidelsen af Stadion - byens idrætscenter - udskudt med
endnu 4 år - altså til næste valgperiode.
Det går ikke igen.
Byens Idrætsliv har med rette, på baggrund af de seneste års politiske meldinger
og det iværksatte arbejde med behovsanalysen for stadionudvidelsen, forventet
at det er i den kommende 4-årsperiode, at udvidelsen påbegyndes.
Vi finder det helt urimeligt igen at udskyde udvidelsen af stadion til næste
valgperiode, som det fremgår af anlægsplanen 2017 – 2027, der indgår i de
aktuelle budgetforhandlinger.
Da Stadion er byens centrale idrætscenter, skal bygningen af den 3. hal
påbegyndes snarest, og det er vigtigt allerede nu - af tryghedsmæssige årsager at etablere belysning på parkeringspladsen (det er der ikke i dag ?) – samt at øge
tilgængeligheden til stadion med busbetjening af området.
Belysning af parkeringspladsen og busbetjening er tryghedsskabende for de
mange børn, unge, voksne og seniorer, der bruger stadion hele året - også i den
mørke tid.
Hvis det seriøst overvejes ikke at udvide stadion - så trænger en opdatering af
Toftekærhallen sig alvorligt på, hvilket der fra vores side er peget på gennem flere
år, og brugerne har gennem de seneste 5 - 10 år udvist stor tålmodighed med
hallens tilstand, da der nu var udsigt til opførelsen af den 3. hal på stadion.
Hvis den 3. hal ikke bygges, SKAL det kommende budgetforlig indeholde midler
til modernisering af Toftekærhallen.
AIF ønsker at de politiske meldinger om opførelsen af den 3. hal nu bliver en
realitet.
Marjan Yousefi
Formand AIF Bordtennis
Jon Larsen
Formand for AIF Fodbold
Rie Pedersen
Formand for AIF Gymnastik

John Jeppesen
Formand AIF Badminton

Raheel Asghar
Stedfortrædende
formand for AIF Cricket
Christina Kronholm Christensen
Formand AIF Håndbold
Britt Nøhr Jensen
Lennart Bjerring
Formand for AIF Svømning Formand for AIF Tennis

Jørn Jensby
Hovedformand AIF og formand AIF Senior Idræt

Et samlet AIF - 100 år den 28. august 2020
Drøft forslaget med den kommunalpolitikere du vil stemme på den 21. november
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14. marts 2017

Bilag b.

Albertslund Kommune
Niels Carsten Bluhme
Direktør for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Kopi: Direktør Ole Lindholdt
Belysningsforholdene på Parkeringspladsen ved Stadion
AIF’s hovedbestyrelse, der består af formændene for de 9 AIF-afdelinger, drøftede på
hovedbestyrelsesmødet den 23. februar 2017 den manglende belysning på parkeringsarealet ved Stadion.
I den forbindelse var der på mødet enighed om, at AIF, der tæller mere end 3300 medlemmer, skulle rette henvendelse til kommunen med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelig og tryghedsskabende belysning på Stadions parkeringsplads, når vi kommer frem til
efteråret og vinteren.
I den mørke halvdel af året føles parkeringspladsen meget dunkel og utryg for de rigtig
mange børn, unge og voksne, der som et led i udøvelsen af deres idræt, benytter sig af
stadions faciliteter i aftentimerne.
Selve parkeringspladsen har ingen belysning, bortset fra de 3 lamper, der ses på det
andet billede herunder.

AIF vil på den baggrund bede kommunen om at sikre en belysning på parkeringspladsen,
der er tryghedsskabende for idrætsudøverne, der befinder sig på stadion.
Vi står til rådighed, såfremt der ønskes en uddybning af belysningssituationen på Stadion.
De bedste hilsner
Jørn Jensby
Hovedformand for AIF
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Bilag c.
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