
 

Dagsorden for møde i AIF’s hovedbestyrelse, 

tirsdag den 24. november, kl. 19.00 i AIF’s klubhus  
 

1. Idrætsrådets arbejde. 

Gennemgang af dagsordenen for mødet i Idrætsrådet den primo december 2015.  

Jonas Felbo-Kolding, AIF Tennis og Jan Dalland, der begge repræsenterer AIF i 

Idrætsrådet orienterer om status i rådets arbejde. 

Som aftalt på sidste møde skal Hovedafdelingen formelt rejse sagen vedr. 

Toftekærhallens opgradering over for forvaltningen. Udkast til brev vedlægges. 

Der foreligger endnu ikke et officielt referat fra Idrætsrådets møde den 24. september, 

ligesom der ikke foreligger dagsorden for mødet. 

2. Status fra Hovedafdelingen, herunder økonomisk status og udeståender  

- Anskaffelse af projektor, jf. beslutning på sidste møde (præsentation) 

- Manglende kontingent betaling fra afdelingerne (10 kr. pr. medlem pr. år), samt 

manglende oplysninger om medlemstal (der arbejdes på en oversigt over alle 

udgifter ifm klubhuset og forslag til, hvorledes udgifterne finansieres) 

- Uddeling af AIF pris på generalforsamlingen i maj 2016 – klik her 

- AIF’s fane – Bruges den eller skal den til lokalhistorisk samling med mulighed for 

lån.  

3. Klubhuset – status og anvendelse m.v. ved formanden for Styregruppen René Nielsen 

4. Drøftelser i bestyrelserne om forslag til afvendelse af Squash midlerne samt evt. 

etablering af en AIF PR-gruppe, jf. drøftelser på sidste møde 

5. Status fra afdelingerne 

6. Eventuelt.  

 

Bilag: 

Referat fra Hovedbestyrelsens møde den 9. september 2015 - klik her 

Referat fra den ordinære generalforsamling, torsdag den 28. maj 2015 – Klik her  

Nyhedsbrev 1 – 2015 – klik her 

Nyhedsbrev 2 – 2015 – klik her 

AIF’s Vedtægter – rev. Generalforsamlingen maj 2015 – klik her 

 
 

 

http://www.albertslundif.dk/praktiske_informationer-aifs_love.html
http://www.albertslundif.dk/data/archive/referater/endeligt_referat_fra_hovedbestyrelsesmoedet_9_september_2015.pdf
http://www.albertslundif.dk/data/archive/referater/referat_280515-ordinaer.pdf
http://www.albertslundif.dk/data/archive/nyhedsbreve%20fra%20hovedafdelingen/nyhedsbrev%20juli%202015.pdf
http://www.albertslundif.dk/data/archive/nyhedsbreve%20fra%20hovedafdelingen/nyhedsbrev_oktober_2015.pdf
http://www.albertslundif.dk/data/archive/referater/aif_love_til_hjemmesiden_rez.pdf


                                                            
  

Idrætsdirektør Ole Lindholdt     24. november 2015 

Albertslund Idrætsanlæg 

Skallerne 14 

2620 Albertslund  Udkast 
 

Kære Ole 

 

Opgradering af Toftekærhallen 

AIF’s hovedbestyrelse har – som du ved - i efteråret drøftet situationen på Idrætsområdet for 

så vidt angår byens idrætsfaciliteter. 

 

Hovedbestyrelsen har taget udgangspunkt i Idrætsrådets ”Visioner for fremtidens faciliteter og 

anlæg på idrætsrådet” og kan fuldt ud tilslutte sig visionen om at etablere hal nr. 3 ved 

stadion, m.v. 

Hovedbestyrelsen er endvidere tilhængere af, at midlerne til idrætsområdet bør tildeles ud fra 

devisen ”Mest idræt for pengene”. 

Af det netop vedtagne budget for kommunen fremgår det, at der for 2016 og 2017 i alt er afsat 1 mio. 

kr. til de første mindre ønsker, og at der igangsættes et analysearbejde i forhold til de forslag, der 

kræver en noget større investering.  

Hovedbestyrelsen har igen på sit møde den 24. november 2015 drøftet situationen, med 

manglende økonomiske midler til påbegyndelse af arbejdet med hal nr. 3 og har i den 

forbindelse igen rettet fokus mod Toftekærhallens dårlige stand ud fra dagens standard. 

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, samt 

et utæt tag.  

 

Endvidere skal Hovedbestyrelsen pege på det akutte behov for af AIF Bordtennis’s lokaler på 

Brøndagerskolen igen bliver forsynet med varme. 

 

 

De bedste hilsner 

På Hovedbestyrelsens vegne 

Jørn Jensby 

 


