17. december 2016
Referat af hovedbestyrelsesmødet torsdag den 24. november i AIF´s
klubhus fra kl. 19.00 – 21.00
Deltagere:
Marjan Yousefi, formand for Bordtennis - Fraværende
John Jeppesen, formand for Badminton - Afbud med skriftlige kommentarer
Raheel Asghar, Cricket
Jon Larsen, formand for Fodbold - Fraværende
Rie Pedersen, formand for Gymnastik - Afbud med Skriftlige kommentarer
Christina Kronholm Christensen, formand for Håndbold - Fuldmagt til Dorthe Johansen
Britt Nøhr Jensen, formand for Svømning - Afbud.
Lennart Bjerring, formand for Tennis
Jørn Jensby, formand Senior Idræt
René Nielsen, formand for Styregruppen vedr. klubhuset
Lars Jensen, Hovedafdelingen - Afbud
Dorthe Johansen, Hovedafdelingen
Inviterede repræsentanter i Idrætsrådet:
Jonas Feldbo-Kolding og Jan Dalland - fraværende
Dagsorden:
1. Arbejdet i Idrætsrådet. Næste møde i rådet afholdes torsdag den 1. december.
Referatet fra Idrætsrådets møde den 1. september 2016 – klik her
Dagsorden for mødet i Idrætsrådet den 1. december 2016 – klik her.
Bemærk bl.a. forslaget om nye kriterier for administrationstilskud.
Punktet udgik af dagsordenen, da Jan Dalland og Jonas Feldbo-Kolding ikke deltog
i hovedbestyrelsesmødet.
Hovedbestyrelsens brev til Idrætsrådet/forvaltningen af 22. november 2015 blev
bragt i erindring, og der henvises til AIF’s ønske om forbedring af akustikken i
Toftekærhallen. Se hovedbestyrelsens brev af 23. november 2016 – klik her
Se bilag til dette referat på side 6.
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2. Siden sidst.
AIF bordtennis 50 års jubilæum
Jørn holdt tale ved AIF’s Bordtennis’s 50- års jubilæum og overrakte en ”check” på
1.000,- kr. som AIF’s samlede gave til jubilaren.
Gang I byen den 3. september
Rie: ”Jeg synes det var en rigtig god dag, som vi godt kan gentage. Vi har
umiddelbart ikke fået nogle nye medlemmer pga. den dag, men jeg synes stadig det
fungerede godt, at vi blev set og hørt i samlet flok.
Mht. konkurrencen så var det desværre ikke en succes. Jeg tror spørgsmålene var for
svære, så de få folk der kiggede på dem, gav op med det samme. Men på den anden
side, så var det jo også meningen at de skulle være lidt svære, så man tvang folk til
at gå rundt i de forskellige boder og spørge ind til foreningen. Så jeg ved ikke,
hvordan man skal gøre det anderledes. Der var kun 2, der deltog i konkurrencen. Så
det var nemt at trække lod  den ene valgte at gå til badminton og den anden til
gymnastik.”
Der var enighed med Rie i bemærkningerne og Jørn orienterede kort om processen i
kommunens arrangementsgruppe og nævnte, at det ved evalueringen af
arrangementet blev understreget, at flere AIF-afdelinger gerne ser arrangementet
flyttet frem til juni næste år, da det tidspunkt er mere optimalt for afdelingerne og at
man herved undgår en sammenpresning af for mange aktiviteter primo september.
AIF’s høringssvar til Kommunens Budgetkatalog og resultatet – Budget 2017 –
Klik her
AIF’s 9 afdelinger indsendte som bekendt 2 høringssvar til kommunens
sparekatalog.
Det har givet pote at stå sammen, da besparelserne på stadionområdet har været
tålelige samt at Puljen vedr. tilskud til træneruddannelse er fjernet fra besparelserne.
3. Afskaffelse af Nyhedsbrev fra Hovedafdelingen.
Det foreslås, at hovedbestyrelsen stopper udarbejdelsen af Nyhedsbreve fra
Hovedafdelingen.
Nyhedsbrevene blev indført, da arbejdet med restruktureringen – organisatorisk som
økonomisk – blev påbegyndt for at holde medlemmerne løbende orienteret om
udviklingen.
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Nu er AIF’s økonomi og organisering bragt i orden, så behovet for regelmæssige
Nyhedsbreve er ikke mere til stede.
John Jeppesen tilslutter sig i sit skriftlige bidrag til mødet, at der ikke mere
regelmæssigt udsendes Nyhedsbreve fra Hovedafdelingen.
Der var i hovedbestyrelsen tilslutning til at stoppe den regelmæssige udsendelse af
Nyhedsbreve fra Hovedafdelingen, da relevant info gives i form af referater fra
Hovedbestyrelsesmøderne, der lægges på AIF’s hjemmeside.
Information om arbejdet i AIF’s hovedbestyrelse vil i fornødent omfang blive givet
af/fra de enkelte afdelinger til medlemmerne.
4. Anskaffelse af Hjertestarter – 10.000,- kr., jf. drøftelserne på mødet den 22.
august 2016
På Hovedbestyrelsesmødet den 22. august 2016 drøftedes anskaffelsen af en
hjertestarter, der påtænkes opsat ved omklædningsrummene 17 – 18.
Sagen besluttedes afklaret på mødet den 24. november, når drøftelserne med stadion
om pris, placering og vedligehold er afsluttede.
Drøftelserne med stadion har ført frem til, at stadion ikke vil bekoste den ønskede
hjertestarter og henviser til den der allerede findes ved indgangen.
Stadion er dog med på, at AIF afholder anskaffelsesudgifterne på 10.000,- kr., og at
Stadion på det grundlag foretager det praktiske køb af hjertestarteren for
Hovedafdelingen. Stadion sætter den op og vedligeholder den fremover uden udgift
for AIF.
Der er i AIF’s budget afsat 14.000,- kr. til anskaffelsen.
Det besluttedes at meddele Stadions ledelse, at Hovedbestyrelsen gerne vil have
hjertestarteren anskaffet, opsat og vedlægeholdt for et engangsbeløb på 10.000,- kr.
Arbejdsgruppen vedr. anvendelse af Squashmidlerne giver status på arbejdet.
Der har endnu ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen, der blev nedsat på sidste
hovedbestyrelsesmøde om anvendelsen af Squashmidlerne.
Hovedbestyrelsen peger i de forbindelse på, at AIF har 100-års jubilæum i 2020.
Allokering af de 55.000,- kr. eller dele deraf, kunne måske indgå i arbejdsgruppens
overvejelser.
Der skal snarest nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med forslag til
aktiviteter i forbindelse med jubilæet.
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5. Aftalen om ”Proppenge”, jf. drøftelse på mødet den 22. august. 2016
Der var ikke tilslutning til at rejse sagen om proppenge på nuværende tidspunkt.
6. Driften af Klubhuset, anvendelsen af projektoren, opbevaring m.v.
Senior Idræt har anskaffet 2 ”Skorensere”, der bliver placeret ved indgangen fra
nordsiden.
Der var tilslutning til at anskaffe er par borde- og bænkesæt mere til terrassen.
Stadion har indvilget i at afholde udgifter til et advarselsskilt: ”Terrassen kan være
glat”.
Et ønske om opsætning af cykelstativer drøftes videre med Stadion.
7. Foreningens finanser – manglende betalinger af kontingent, m.v.
Det konstateredes, at alle afdelinger har betalt sit kontingent 2016 til AIF.
8. Frist for indrapportering af antallet af medlemmer – Senest 20. marts hvert år.
For at sikre indrapporteringen af medlemstal og betaling af kontingent foreslås det
at fastsætte følgende terminer:
Senest 20. marts indrapporteres afdelingernes medlemsantal til hovedafdelingen.
Kontingentet betales senest 1. juli.
Drøftes på næste hovedbestyrelesmøde.
9. Nyt fra afdelingerne.
Der blev gensidigt orienteret om status i afdelingerne; Tennis, Kricket, Håndbold og
Senior Idræt.
Kricket ønsker renovering af deres ”huse på anlægget”. Senior Idræt vil i givet fald
være interesseret i at materielvognen til krocket om sommeren vil kunne opbevares
på banen, hvor der også spilles krocket.
10.Eventuelt, herunder betjening af projektoren i klubhuset
Projektoren fejlbetjenes i stort omfang.
For at undgå fortsat fejlbetjening til stor gene og omkostninger for AIF og for dem,
der skal bruge den efterfølgende - er der lavet en ny installation og udarbejdet en ny
betjeningsvejledning.
Betjeningsvejledningen finde på hjemmesiden – klik her –
Såfremt der er problemer med tilslutningen så ring på 20812851.
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Der afholdes møder i Hovedbestyrelsen den 23. februar 2017, kl. 19 og den
18. april 2017, kl. 19.
AIF’s generalforsamlingen afholdes tirsdag den 16. maj 2017, kl. 19.
Referent: Jørn Jensby – rev. 17.12. 2016

5

22. november 2016
Akustikken støjdæmpning i Toftekærhallen, jf. hovedbestyrelsens brev af 24.
november 2015 – KLIK HER
Yderligere oplysninger
Akustikken i Toftekærhallen er meget dårlig, hvilket har betydning, når der er gymnastikundervisning og
andre aktiviteter, hvor en lærer eller instruktør formidler et budskab. Det er meget svært at forstå, hvad
instruktøren siger trods anvendelse af head set mikrofon og 3 højtalere tilknyttet musikanlægget.
Hallen er bygget på et tidspunkt, hvor man ikke lagde vægt på lydisolering eller støjdæmpning, hvilket
tilgodeses i nyere tid for tilsvarende bygninger til idræt, skoler og institutioner.
Vi har tilladt os at kontakte et anerkendt firma, der er specialist i akustikregulering på skoler og andre
virksomheder, hvor det har betydning, at man kan ” høre hvad der bliver sagt ”
Som det fremgår af vedlagte bilag fra LYDAC Akustik ApS, fra Egholmvænget 3, 5610 Assens vil en
støjdæmpning med 34 % i hallen kunne realiseres for
 kr. 69.986 excl. moms
En tilsvarende støjdæmpning i cafeteriet vil betyde en reduktion af støjniveauet med 38 %. Prisen herfor
vil være
 kr. 18.794 excl. moms
De benyttede lyddæmpende opslagstavler er alle boldsikre, så der ikke vil ske nogen skade, hvis en bold
rammer disse akustik plader.
Vi har besøgt Utterslev Skole, som har haft stort udbytte af en tilsvarende investering i en større hal og et
mindre undervisningslokale.
Vi vedlægger to fotos fra de nævnte steder, så man kan danne sig et indtryk af, hvordan virkningen er.

Vi håber, at der vil være en mulighed for at kunne imødekomme vort ønske med en bevilling til
akustikregulering af især idrætshallen.
Jørn Jensby
Hovedformand AIF
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