17. september 2015

Referat af hovedbestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015
i AIF´s klubhus fra kl. 19.00 – 21.00
Deltagere:
Badminton:
Gymnastik:
Fodbold:
Tennis:
Senior Idræt:
Hovedafdelingen:
Håndbold:
Svømning:
Bordtennis:
Cricket:
Medlem af Idrætsrådet:

Christian Casmose og John Jeppesen
Rie Pedersen
Jon Larsen
Lennart Bjerring
Sim Krahl
Jan Dalland (også medlem af Idrætsrådet), Lars Jensen
og Jørn Jensby
Afbud fra Dorthe Smith Johansen
Afbud fra Britt Nøhr Jensen
Ingen repræsentant
Ingen repræsentant
Jonas Felbo-Kolding deltog i behandlingen under
dagsordenens punkt 1.

Dagsorden for mødet:
1. Idrætsrådets arbejde
2. Status fra Hovedafdelingen, herunder økonomisk status og udeståender
3. Generalforsamlingen den 29. maj, herunder arbejdet med Squash midlerne
4. Status fra afdelingerne
5. Eventuelt

1. Idrætsrådets arbejde
Jonas Felbo-Kolding og Jan Dalland, der begge repræsenterer AIF i Idrætsrådet, orienterede om status for arbejdet i rådet og oplyste bl.a. følgende:
Idrætsrådet består af følgende ni medlemmer:
Formand Lars Toft Simonsen (A), Mehmet Kücükakin (F), Brian Palmund (V),
Jan Dalland, AIF Fodbold, Jonas Felbo-Kolding, AIF Tennis, Lasse Wilson, Albertslund Rideklub, Åge
Møller, ALOT, Hans-Carl Evers Hansen, BS 72 og Anders Fabild, HIC.
Fra kommunen deltager afdelingschef Mette Seneca Kløve, direktør Ole Lindholdt og idrætskonsulent
Morten Michaelsen, der er protokolfører for Idrætsrådet.
Rådet, der i sit hidtidige arbejde primært har været i dialog med idrætsforeningerne, fungerer fint.
Der er nedsat 2 arbejdsgrupper. En om Medlemsstøtte og en om Fremtidens Idrætsfaciliteter.
Den ene af arbejdsgrupperne har som resultat af sit hidtidige arbejde i maj 2015 udgivet ”Visioner
for fremtidens faciliteter og anlæg på idrætsrådet” samt en ”Teaser for Visionspapiret”.
Det er tanken, at skal visionen skal række udover rene ”hér og nu behov” og være med til at
fremtidssikre rammerne for idræt og bevægelse i Albertslund de næste 40 år. Visionen tilsigter, at
så mange som muligt dyrker idræt, og at man ved valg af indsatsområder ”får mest muligt for
pengene”.
Visionen er blevet til på baggrund af omfattende høringer af kommunens idrætsforeninger og
indeholder dels vision om fremtidens idrætsfaciliteter, dels projekter, som arbejdsgruppen ikke har
valgt at prioritere.
Visionspapiret og Teaseren var udsendt sammen med indkaldelsen til hovedbestyrelsesmødet og kan
læses ved at klikke her: Referat fra Idrætsrådets møde den 7. maj 2015.
Begge de nævnte papirer har været forelagt kommunalbestyrelsen i juni 2015 på et temamøde.

Med udgivelsen af Visionen og forelæggelsen heraf for kommunalbestyrelsen har Idrætsrådet
afleveret visionen til den videre proces i politisk regi.
Hovedbestyrelsen tog godt imod præsentationen og kom herefter med nogle tilbagemeldinger.
Det drejer sig primært om den nu opståede situation med økonomisk lavvande, som ikke var kendt i
forbindelse med udarbejdelsen af visionspapiret i maj d.å.
Det drejer sig primært om de bebudede besparelser i kommunen på 80 mio. kr. på 2016 budgettet.
Herved må man formode, at der ikke er de nødvendige midler til en ny 3. hal m.v. og fokus må
derfor på kort sigt rettes mod at opgradere de bestående idrætsfaciliteter.
I den forbindelse blev det nævnt, at bordtennis ”bor” i en ikke særlig attraktiv og om vinteren kold
kælder.
Gymnastik har indledt et samarbejde med Vallensbæk, hvortil de har flyttet flere aktiviteter, der
således drives i samarbejde mellem de 2 klubber.
Det blev nævnt, at hallen på Hyldagergrunden måske burde indgå mere i afdelingernes ansøgning
om haltider.
Toftekærhallen er et særligt kapitel. Hallen er stort set ikke opgraderet siden den blev bygget i
60’erne. Der er en særdeles dårlig akustik, dårlige badeforhold og manglende varme om vinteren.
Det var hovedbestyrelsens opfattelse, at Toftekærhallen nu i den givne situation bør i fokus for en
nødvendig opgradering i mangel af hal nr. 3 på stadion.
Det aftaltes, at AIF’s repræsentanter i Idrætsrådet vil anmode om at der på Idrætsrådets møde den
3. december 2015 kommer et dagsordenspunkt, der generelt adresserer ovennævnte problemstilling.
Samtidig vil der fra hovedafdelingens og brugernes side konkret over for kommunen blive peget på
nødvendigheden af en opgradering af Toftekærhallen til nutidens standard.
Det aftaltes i den forbindelse, at næste møde i hovedbestyrelsen afholdes tirsdag den 24. november,
ca. en uge før mødet i Idrætsrådet den 3. december. Jonas Felbo-Kolding deltager i hovedbestyrelsesmødet under behandlingen af arbejdet i Idrætsrådet.
2. Status fra Hovedafdelinen, herunder økonomisk status og udeståender
Som det fremgår af Nyhedsbrev nr. 1 - 2015 fra hovedafdelingen er der nu skabt overblik over afdelingens økonomi.
Det var opfattelsen, at foreningen er nået så langt i rekonstruktionen af hovedafdelingen og at der
nu er et solidt overblik over økonomien og organiseringen.
 Skattesagen er slut – reduceret fra 256.000,- kr. til 1.366,06.
De i alt 300.000,- kr. for klubhuset er nu betalt.
 Squasch midlerne på 54.776,56 kr. er i hus og på ”lukket konto”.
 Alle regninger er betalt. Der udestår betaling af kontingent fra nogle af afdelingerne.
Nye Petanquebaner
Der er, med god hjælp fra Ole Lindholdt, nu etableret 3 petanque baner ved klubhuset til erstatning
af de baner, der blev nedlagt i forbindelse med etablering af den nye kunststofgræsbane.
Petanquespillerne i Senior Idræt er meget glade for resultatet. Senior Idræt har været med i arbejdet hele vejen og bidraget med et relativt set beskedent beløb til banerne.
Banerne er til fri benyttelse for AIF’s afdelinger uden for de tider, de anvendes af de nuværende
petanquespillere.
Sim Krahl nævnte, at der er nu mulighed for at starte en ny selvstændig afdeling for Petanque under
AIF – som kan tage konkurrencen op med andre foreninger under Dansk Petanqueforbund.
Opgradering af Toftekærhallen
Hovedafdelingen har i juni drøftet spørgsmålet om akustikken i Toftekærhallen. Hovedafdelingen anbefaler, jf. punkt 1, at Toftekærhallen løbende opgraderes på en række punkter til nutidens standard
for idrætsudøvelse.
Anskaffelse af projektor til klubhuset
Hovedafdelingen foreslog hovedbestyrelsen, at der til klubhuset anskaffes projektor og lærred.
Der var stor tilslutning hertil og fodbold har allerede før mødet drøftet behovet og kunne derfor også
fuldt ud tilslutte sig forslaget.

Det aftaltes, at der anskaffes en projektor i første omgang til anvendelse ved præsentationer,
kursusvirksomhed, generalforsamlinger m.v.
Det aftaltes, at der kan anvendes op til 15.000,- kr. til den samlede installation.
Der vil evt. senere kunne blive tale om at anvende installationen til at se sportskampe fra TV.
Dette kræver dog licens (som Fodbold gerne betaler), men også en aftale med en TV udbyder samt
afholdelsen af omkostningerne til betaling af de nødvendige TV-programmer.
Det aftaltes videre, at kassereren tager kontakt med de afdelinger, der mangler at betale kontingent
til hovedafdelingen. Kontingentet til hovedafdelingen for 2015 er fastholdt på 10,- kr. pr. medlem.
Han vil herudover anmode afdelingerne om opdaterede oplysninger om medlemsantallet.
I den forbindelse aftaltes det, at kassereren udarbejder et skema, der bruges af afdelingerne til indrapportering af regnskabsoplysninger og medlemstal.
På anmodning fra Tennis udarbejder kassereren endvidere en oversigt over alle udgifter ifm klubhuset

og et forslag til, hvorledes udgifterne finansieres – jfr. beslutning på hovedbestyrelsesmøde i 2013.
Det aftaltes videre, at afdelingerne fremsender referat fra generalforsamlingerne til hovedformanden.
Det var opfattelsen i hovedbestyrelsen, at AIF og dens afdelinger i højere grad bør være synlige i
offentligheden.
I den forbindelse aftaltes det, at afdelingerne i bestyrelserne drøfter dette spørgsmål, herunder om
det evt. kunne være nyttigt at etablere en 3 mands PR-gruppe, der er ansvarlig for markedsføringen
generelt. Spørgsmålet behandles på næste hovedbestyrelsesmøde.
Der var delte opfattelser af nytten af foreningernes dag som instrument for at hverve nye medlemmer. Gymnastik, der var særlig aktive på den netop overståede foreningernes dag, har positive erfaringer denne gang.
Styregruppen for Klubhuset
Der var enighed om, at styregruppen for klubhuset gør et rigtigt godt arbejde.
Gruppen består af René Nielsen, Senior Idræt, der er gruppens formand, og af Dorthe Smith Johansen, Håndbold og Per Sørensen, Fodbold.
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 været tale omen særdeles uheldig
benyttelse, som den pågældende afdeling er opmærksom på.
Jon Larsen nævnte, at fodbold har behov for et skab til opbevaring af diverse ting.
Der var tilslutning til at anmode styregruppen om at se på indretningen af klubhuset, herunder anvendelsen af ”kontoret” til opbevaringsformål.
Der var tilslutning til, at formanden for styregruppen for klubhuset fremover deltager i møderne i
hovedbestyrelsen.

3. Generalforsamlingen den 29. maj, herunder arbejdet med Squash midlerne
Referatet fra generalforsamlingen er udsendt til afdelingsformændene og ligger på AIF’s hjemmeside.
Det blev aftalt på generalforsamlingen, at hovedbestyrelsen skulle undersøge, hvorledes midlerne på
ca. 55.000,- kr. bedst anvendes.
Som drøftet på generalforsamlingen kunne man overveje at anvende midlerne til en eller flere aktiviteter, der involverer alle afdelinger i AIF.
Man kunne lade hovedafdelingen afholde udvidede førstehjælpskurser, omkostningsfrit for afdelingerne til pengene er brugt.
Beløbet kan også henstå urørt som en hjælp til etablering af en ny afdeling under AIF. Det kunne
være Basketball, Softball eller Petanque, som vil være en naturlig udvidelse af AIF´s pallette af
idrætsafdelinger. Der kunne evt. sætte en tidsbegrænsning på 5 år inden en fornyet drøftelse af
anvendelsen tages op i hovedbestyrelsen.
Det aftaltes, at afdelingerne på deres kommende bestyrelsesmøder drøfter spørgsmålet og her efter
skriftligt rapporterer tilbage til hovedafdelingen om resultatet af drøftelserne.

4. Status fra afdelingerne
Badminton - ca. 250 medlemmer.
Der er 4 afdelinger – Unge, Seniorer, Veteraner og Motionister.

Efter en vanskelig tid med nedgang i medlemstal er der endelig fremgang i ungdomsafdelingen. Dette kan
bl.a. tilskrives en ny træner og et nyt, aktivt ungdomsudvalg. Også seniorafdelingen har lidt fremgang,
mens veteraner og motionister er nogenlunde status quo.
Der er i Senior afdelingen indledt et samarbejde med Brøndby Strand.
Som bekendt mistede afdelingen sin formand i juni måned og der skal snarest afholdes generalforsamling, hvor der bl.a. skal vælges ny formand.
Gymnastik - ca. 600 medlemmer
Der er hård konkurrence fra bl.a Fitness centre, så afdelingen forsøger sig på forskellig måde at tiltrække nye medlemmer (månedskort m.v. gymnastikskole, yoga). Udfordringen ligger især i at tiltrække de voksne. Der er som tidligere nævnt indledt er udbytterigt samarbejde med Vallensbæk.
Gymnastik afholdt i august måned en vellykket sommerfest i klubhuset.
Fodbold - mellem 600 og 700 medlemmer
Der har været et betydeligt arbejde med opsplitningen med Glostrup og ”blive sig selv” igen.
Der er opstået den situation, at tidligere medlemmer nu søger tilbage til AIF fodbold, hvilket skaber
en god dynamik, hvor den gamle AIF ånd så småt vender tilbage.
Tennis – 250 medlemmer
Der er en relativ stor tilgang af unge – men det er svært at skaffe de nødvendige trænere.
Udfordringen i forbindelse med ungdomsspillerne er de umådeligt ringe indendørs faciliteter.
Der er etableret en ny slå-mur, der fungerer rigtig godt.
Selve tennisanlægget forfalder langsomt, og der sker ikke vedligehold fra Stadions side af hegn og
grussti.
Senior Idræt – 670 medlemmer
Gennemsnitsalderen er på 72 år. Afdelingen er velfungerende og med 17 forskellige udvalg.

5. Eventuelt
Gymnastik orienterede om, at projektet med overvægtige børn ikke kunne gennemføres med tilskud
fra kommunen. Det er derfor droppet.
Næste møde i hovedbestyrelsen afholdes tirsdag den 24. november med bl.a. disse punkter på
dagsordenen:
1. Gennemgang af dagsordenen for det kommende mødet i Idrætsrådet den 3. december 2015
2. Status fra Hovedafdelingen
Generelt og økonomisk
3. Afdelingsbestyrelserne input til anvendelse af Squash midlerne og evt. etablering af en PR-arbejdsgruppe for AIF
4. Status vedrørende klubhuset, anskaffelser og indretning m.v.
5. Status fra afdelingerne
6. Eventuelt.
Referent: Jørn Jensby

