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30. november 2015

Referat af hovedbestyrelsesmødet onsdag den 24. november 2015
i AIF´s klubhus fra kl. 19.00 – 21.00
Deltagere:
Badminton:
Gymnastik:
Fodbold:
Tennis:
Senior Idræt:
Hovedafdelingen:
Håndbold:
Svømning:
Bordtennis:
Kricket:
Styregruppeformand klubhus

John Jeppesen
Nanna Kejser, stedfortræder for Rie Pedersen
Jon Larsen
Lennart Bjerring
Sim Krahl
Lars Jensen og Jørn Jensby (Afbud Jan Dalland)
Christina K. Christensen og Dorthe Smith Johansen
Afbud fra Britt Nøhr Jensen
Kristian Busk
Raheel Asghar
René Nielsen

Dagsorden for mødet:
1. Idrætsrådets arbejde
2. Status fra Hovedafdelingen, herunder økonomisk status og udeståender
3. Klubhuset – status og anvendelse
4. Drøftelser i bestyrelserne om anvendelse af Squash-midlerne og evt. etablering af
AIF-PR-Gruppe
5. Status fra afdelingerne
6. Foreslag om foredrag med Lars Godbersen/gymnastik
7. Eventuelt
Jørn Jensby bød indledningsvis velkommen og gav en særlig velkomst til de nye
formænd og formanden for Styregruppen vedr. Klubhuset, der fremover deltager i
Hovedbestyrelsens møder.
Der blev mindet om, at AIF’s gældende vedtægter fremgår af AIF’s hjemmeside.
Ændringerne fra tidligere består i at tegningsretten for formand og kasserer er rettet
ind, således af bankerne kan give adgang til Netbank (§ A.5., stk. 3).
Endvidere er det nu ikke længere kravet, at Generalforsamlinger indkaldes i det lokale
dagblad (Albertslund Posten). Det er tilstrækkeligt med 14 dages varsel at indkalde på
hjemmesiden eller i afdelingens interne blad (§ A.3. Generalforsamling, stk. 2).
Vedtægterne kan hentes på AIF’s hjemmeside under Praktiske Informationer,
underpunkt AIF’s love m.v. (Du kan klikke her, så har du de gældende vedtægter).

1. Idrætsrådets arbejde

Der foreligger endnu ikke et officielt referat fra Idrætsrådets møde den 24.
september, og da der er folkeafstemning den 3. december, er Idrætsrådets
møde udskudt til primo januar 2016.
Jørn oplyste, at Jonas og Jan Dalland i Idrætsrådet har rejst spørgsmålet om
vedligeholdelse af eksisterende idrætsfaciliteter - konkret Toftekærhallen - over
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for en fremtidig opførelse af nye og at sagen rejses på næste møde i
Idrætsrådet.
Hovedbestyrelsen drøftede udkast til brev til Ole Lindholdt angående behovet for
opgradering af Toftekærhallen og retablering af forholdene for AIF bordtennis.
Der var enighed om brevets indhold. Brevet kan hentes ved at klikke her.

2. Status fra Hovedafdelingen, herunder økonomisk status og udeståender
Projektor:
Som aftalt på sidste Hovedbestyrelsesmøde den 9. september 2015 har
Hovedafdelingen indkøbt og installeret projektor og til klubhuset. Den er
installeret og klar til brug. Anskaffelsesprisen, incl. installationen beløber sig til
14.783,83 kr. Senior Idræt har stået for installationen.
Der er udarbejdet en vejledning i brugen af projektoren. Vejledningen findes på
AIF’s hjemmeside under ”Praktiske informationer, underpunkt Projektor og
Regnskab. (Klik her så er du fremme ved vejledningen).
Hovedafdelingen og Ole Lindholdt har aftalt månedlige møder for drøftelse af
”løst og fast”.
Restancer m.v.
Hovedkassereren appellerede til at de afdelinger, der stadig er i restance få den
bragt ud af verdenen snarest muligt. Afdelingernes kasserere kan eventuelt
drøfte sagen med hovedkassereren.
Reglen er, at afdelingerne umiddelbart efter AIF’s generalforsamling i maj, hvor
kontingentet fastlægges, indbetaler kontingentet til AIF’s konto i Nordea:
Reg./kontonr.: 2275 5160 696 032. Kontingentet er fastsat til 10,- kr. pr.
medlem.
Medlemstal for 2015 er tidligere vedtaget som det samme som for 2013 og
2014, så betalingen for 2015 er den samme som blev foretaget i 2014.
Som aftalt på sidste Hovedbestyrelsesmøde forelagde Hovedkassereren udkast
til indberetningsskema vedr. medlemstal og regnskabsoplysninger. Skemaet,
der blev godkendt, fremgår af bilag 2.
Det aftaltes, at skemaet anvendes af afdelingerne, og at der alene skal
indberettes de nævnte oplysninger en gang om året. (Skemaet, der ligger på
hjemmesiden kan du også hente ved at klikke her).
Uddeling af AIF’s lederpris (vandrepokal)
AIF’s lederpris har ikke været uddelt siden 2011. Det drejer sig om Knud
Damgaard-Sørensen´s pris, der blev indstiftet af AIF's hovedbestyrelse i 1986.
Der var enighed om, at lederprisen nu igen skal uddeles på de årlige
generalforsamlinger i maj og at afdelingsbestyrelserne vurderer om de har
emner til uddelingen i maj 2016. Vandrepokalen gives til en AIF-leder, der via sin
indsats som ulønnet leder har skabt nogle ekstraordinært gode resultater til
gavn for hele klubben eller en del af denne.
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Indstilling fra afdelingsbestyrelserne om kandidater til lederprisen skal sendes
med skriftlig begrundelse til hovedafdelingen inden udgangen af marts 2016.
Lederprisen og kriterier for tildeling, samt oversigt over tildelinger gennem årene
er lagt på AIF’s hjemmeside. (Klik her).
AIF’s fane
Hovedbestyrelsen besluttede, at AIF’s fane overdrages som gave til
Lokalhistorisk samling, med mulighed for ved særlige AIF lejligheder efter aftale
at kunne låne den fra samlingen. Ved overdragelsen har AIF således ikke
længere ejendomsretten til fanen.

3. Klubhuset
René Nielsen redegjorde for status vedr. klubhuset.
Styregruppen for klubhuset består af René Nielsen (formand), Senior Idræt,
Dorthe Smith Johansen, Håndbold og Per Sørensen, Fodbold.
Gruppen administrerer huset og tilrettelægger alt det praktiske, såsom
ajoruføring af ordensregler, tilrettelæggelse og kontrol med benyttelsen, forestå
eventuelle indkøb, m.v.
Det aftaltes,
at René Nielsen pr. 1. januar 2016 får et á-conto beløb på 2000,- kr. til
diverse løbende indkøb. Der aflægges regnskab for udgifterne.
at klubhuset fra 1. januar 2016 skal rengøres hele året efter behov, og at
styregruppen indgår de fornødne aftaler herom. Endvidere fastlagdes der
en ramme om udgifterne (timepris).
at der fremover skal ske betaling for de nøgler afdelingerne bestiller.
prisen er 200,- kr., hvilket svarer til anskaffelsesprisen. Styregruppen
administrerer nøglerne.
at det er styregruppens opgave at styre udsmykningen og indretningen i/af
klubhuset, således at indretning og udsmykning afspejler fællesskabet
mellem de 9 afdelinger i AIF.
Det er styregruppen, der tager stilling til udsmykningen og indretningen.
Herefter drøftedes ”overholdelsen af visse ordensregler”. En enkelt afdeling
vil særligt indskærpe betingelserne for brugen af klubhuset.
Fodbold får adgang til et skab i kontoret.
Det blev nævnt, at varmeindstillingen ikke må ændres og at rygning er
absolut forbudt.

4. Squasmidlerne og PR-gruppe

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
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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.
Muligheden for løbende at bruge af midlerne til aktiviteter, såsom foredrag,
kursusvirksomhed , m.v. blev berørt. Betingelsen er naturligvis, at hele
hovedbestyrelsen tiltræder brugen af midler i hvert enkelt tilfælde.
Endvidere har Hovedbestyrelsen drøftet muligheden for at etablere en PRgruppe for promovering af AIF og de mange aktiviteter.
Det aftaltes, at afdelingerne på deres kommende bestyrelsesmøder drøfter
spørgsmålet og her efter skriftligt rapporterer tilbage til hovedafdelingen om
resultatet af drøftelserne vedr. Squashmidlerne og vedr. en evt. PR-gruppen.

5. Status fra afdelingerne

Kricket:
Har haft en rigtig god sæson og en god økonomi.
Badminton:
Her netop fået en ny bestyrelse og ny formand. Alle afdelinger er nu
repræsenteret i bestyrelsen.
Senior Idræt:
Der arbejdes på en fornyelse af bestyrelsen. Formand Sim Krahl og foreningens
kasserer Henning Nielsen går af på generalforsamlingen i marts 2016.
Det blev nævnt, at der på de 15 år Senior Idræt har bestået kun har været tale
om 3 udskiftninger i bestyrelsen.
Bordtennis:
Det er svært at tiltrække og fastholde ”ungdommen”.
Bordtennis problemer med manglende varme og planerne for renovering af
lokaler volder store problemer. Derfor besluttede Hovedbestyrelsen at medtage
omtalen af disse problemer i det brev, der skulle sendet til Ole Lindholdt, Bilag 1
til dette referat.
Kristian Busk, der repræsenterer bordtennis og Jørn Jensby arbejdede sammen
om teksten. Brevet er endvidere sendt pr. mail fra bordtennis selv med en
indsigelse om de planlagte lokalemæssige ændringer.
Håndbold:
Bestyrelsen er ny.
Det går rigtig godt i afdelingen som helhed og der er en række indmeldelser fra
seniorer.
Gymnastik:
Afdelingen har mere end 600 medlemmer og ”er i rigtig god gænge”.
Tennis:
Der er en stor tilgang af børn, der gerne vil spille tennis.
Det er et problem, at det er så svært at finde trænere.
Holdene er store og der er oprettet ventelister.
Udendørsfaciliteterne er opgraderede med bl.a. en slåmur.
Der er ca. 250 medlemmer, og der arbejdes på en omlægning til IT for
medlemsadministrationen.
Fodbold:
Der er et godt sammenhold i hele afdelingen. Det styrkes bl.a. af den nye
kunststofbane. Selvom der er 2 baner til rådighed er der rift om tiderne.
Der mangler trænere.
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6. Forslag om foredragsholder

Gymnastik har med mail til øvrige afdelinger foreslået at afdelinger går sammen
om foredrag med Lars Godbersen (Flying Superkids).

Der var ikke umiddelbart tilslutning til forslaget, men det drøftedes om
Squashmidlerne eventuelt ville kunne anvendes i sådanne sammenhænge (se
punkt 4.).
7. Eventuelt
Næste møde i hovedbestyrelsen afholdes tirsdag den 1 marts 2016 med bl.a.
disse punkter på dagsordenen:
1. Gennemgang af dagsordenen for det kommende mødet i
Idrætsrådet.
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

Jørn Jensby

