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      13. marts 2016

  

 
Referat af hovedbestyrelsesmødet tirsdag den 1. marts 2016 
i AIF´s klubhus fra kl. 19.00 – 21.00 
 

 
Deltagere:  
Badminton:  John Jeppesen afbud på grund af sygdom 
Gymnastik:  Nanna Kejser, stedfortræder for Rie Pedersen 
Fodbold:  Jon Larsen 
Tennis:  Lennart Bjerring 
Senior Idræt:  Sim Krahl 
Hovedafdelingen:  Lars Jensen, Jan Dalland og Jørn Jensby 
Håndbold:  Dorthe Smith Johansen 
Svømning:  Britt Nøhr Jensen (afbud p.g.a. rejse) 
Bordtennis:  Kristian Busk 
Cricket:  Raheel Asghar 
Styregruppeformand klubhus René Nielsen 
Idrætsrådet:  Jonas Felbo-Kolding (afbud p.g.a. rejse) 
 
Dagsorden for mødet: 
 
1. Status på Idrætsrådets arbejde. 

2. Status fra Hovedafdelingen, herunder økonomisk status og udeståender.  

a. Kontingentbetaling fra afdelingerne (10 kr. pr. medlem pr. år), samt 

manglende oplysninger om medlemstal.  

b. Umiddelbart efter afdelingernes generalforsamlinger i foråret og før AIF 

generalforsamlingen den 19. maj fremsendes referatet og regnskab 

2015 og budget 2016 til hovedafdelingen. 

c. Ansøgning om medlemstilskud, senest puljen vedr. 0 – 24 år 

medlemmer. 

d. Uddeling af AIF lederpris på generalforsamlingen i maj 2016 – klik her 

e. AIF’s fane blev, jf. beslutning på sidste møde afleveret til lokalhistorisk 

Samling den 21. december 2015.  

f. ”Foreningernes dag”. 

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

Nielsen. 

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

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

5. Status fra afdelingerne, herunder de totale medlemstal samt tidspunkt for 

generalforsamlingerne. 

6. Eventuelt 

Næste hovedbestyrelsesmøde torsdag den 26. april til forberedelse bl.a. af 

generalforsamlingen den 19. maj. 

 

 

 

http://www.albertslundif.dk/praktiske_informationer-aifs_love.html
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1. Status på Idrætsrådets arbejde. 

Referat fra mødet i Idrætsrådet den 4. februar – klik her 

Jan Dalland orienterede om forløbet og status i Idrætsrådets arbejde og 
resultatet af mødet den 4. februar 2016. 
  
Der arbejdes på et forslag om, at bruge de 500.000 kr., der er afsat i dette års 
budget til belysning ved adgangsveje og stier omkring idrætsfaciliteterne, og til 
ny adgangsdør og udvidelse af klublokale hos Albertslund Taekwondo. Når 
forslaget er færdigt sendes det sendes til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Det er således klart, at Hovedbestyrelsens forslag om at anvende midlerne til en 
meget tiltrængt Toftekærhal, på trods af ihærdigt arbejde fra AIF’s 
repræsentanter i rådet, ikke kommer med i denne omgang. 
 
Det besluttes på den baggrund, at hovedbestyrelsen genfremsætter forslaget 
om opgradering af Toftekærhallen i næste runde, hvor der ligeledes er afsat 
500.000,- kr. til idrætsfaciliteter. Hovedafdelingen udarbejder en fornyet 
henvendelse til forvaltningen. Henvendelsen udarbejdes på baggrund af brevet 
af 24. november 2015 – klik her. Samtidig rejses sagen i Idrætsrådet af Jan og 
Jonas. 
 
Med hensyn til brevets indhold om Bordtennis’ faciliteter, har henvendelse båret 
frugt. Der er fundet en løsning på varmeproblemet m.v. denne sag er hermed 
afsluttet i hovedafdelingen. 
 

2. Status fra Hovedafdelingen 
Jørn henviste indledningsvis til det massive arbejde det seneste år med at få 
styr på økonomien og sammenhængen i hele AIF. Der er klarhed over 
økonomien, alle afdelinger har nu betalt kontingent for 2015, og det har været 
muligt, at udarbejde et regnskab for AIF for 2015. 
Han nævnte, at det er vigtigt, at medlemmerne af Hovedbestyrelsen aktivt 
medvirker til at skabe yderligere sammenhold i foreningen. Det er 
Hovedbestyrelsen, der leder arbejdet i AIF og Hovedafdelingen ser sig selv som 
en art sekretariat og facilitator i dette arbejde. 
 
Alle afdelinger har som nævnt betalt kontingent for 2015. 
 
Det besluttedes, at hver enkelt afdeling, når generalforsamlingerne er afholdt, 
umiddelbart herefter sender kopi af referatet fra generalforsamlingen, samt 
regnskab for 2015 og budget for 2016, incl. det totale antal medlemmer. 
 
Flere afdelinger er blevet rykket både af kommunen og af Hovedafdelingen for 
ikke at have indsendt ansøgning om medlemstilskud for medlemmer under 25 
år. 
  
Hovedafdelingen bidrog med en fristforlængelse, således at de afdelinger, der 
endnu ikke havde søgt fik en fristforlængelse til 1. februar 2016. 
 
De puljer, der kan søges fremgår af kommunens hjemmeside – klik her. 
Webadressen er: http://albertslund.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-og-tilskud// 
 

http://albertslund.instant.cohaesio.net/Idr%C3%A6tsr%C3%A5det/04-02-2016%20Referat%20af%20Referat.aspx
http://www.albertslundif.dk/data/archive/referater/brev%20til%20ole%20-%20rev%20%20kb-jby%20(002).docx.pdf
http://albertslund.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-og-tilskud/
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Der er kun kommet én indstilling til kandidat for AIF’s lederpris, der skal uddeles 
på generalforsamlingen den 19. maj 2016. Der var enighed om, at der med 
udnævnelsen og pokalen bør følge en mindre erkendtlighed med. 

 
Afdelingerne overvejer fortsat spørgsmålet og kommer i givet fald med en 
skriftlig indstilling til hovedafdelingen. 
 
Som aftalt på Hovedbestyrelsesmødet den 24. november har Hovedafdelingen i 
december afleveret AIF’s fane til lokalhistorisk samling. 
Såfremt det måtte ønskes kan fanen lånes af Samlingen til brug for en aktivitet. 
 

            

 
 
Foreningernes dag skifter i år karakter. Det er opfattelsen at der er behov for 
nytænkning, såfremt det fortsat skal kunne ”svare sig” for foreningerne at 
bidrage. 
Der er i kommunen nedsat en arbejdsgruppe til at forestå udviklingen af dagen, 
der nu kaldes GANG I BYEN. Jørn deltager i arbejdsgruppen. 
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Der var enighed om at det er nødvendigt med en nytænkning, som nævnt og 
det besluttedes,  
 at der løbende orienteres om udviklingen af dagen, der afvikles  
            den 3. september 2016 

at AIF denne gang er samlet om aktiviteten ét sted for at vise 
    sammenholdet på tværs af afdelingerne. 

  Som en ønsket placering blev nævnt den overdækkede del af posthuset/banken. 
  Her vil AIF kunne udfolde sig med en lang række aktiviteter samme sted og  
  markere sig på en god måde. 
 

         Ejeren af Hjemmesidens domænenavn www.albertslundif.dk er nu fundet og  
         rettighederne er overført til Hovedafdelingen. 
  

3. Klubhuset – Status og anvendelse 
René Nielsen, formand for styregruppen redegjorde for status angående 
klubhuset. Han kom bl.a. ind på følgende: 
 
 Indstilling af fjernbetjeningen til varmesystemet. 

 Indstillingsanvisning virker tilsyneladende. 
 Opsætning af udendørs askebægre ved begge døre. 

 Der er sat askebægre op på begge sider af huset. 
 Fodbolds ønske om aflåseligt skab. 

 Fodbold har taget skabet i anvendelse. 
 Rengøringsniveau efter brug og tidspunkt for rengøringens gennemførelse. 

 Der er indsat et link til ”ordensregler” på AIFs hjemmeside under 
Booking af klubhus, således at det er tilgængeligt for den 
ansvarlige kontaktperson. 

 Endelig rengøring og oprydning inden kl. 12 den efterfølgende 
dag og tidligere hvis der forefindes en bookning næste dag. 
Ordensreglerne er opsat på væg i køkkenet.  

 Nye ophæng til overtøj på vestvæggen. 
 Nye knager er opsat.  

 Glat terrassegulv. 

http://www.albertslundif.dk/
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 Advarselsskilte er opsat i dørvinduerne. 
 Vi har af stadion fået at vide at det er medlemmets egen 

 forsikring der dækker.  
 

Driften af huset 
Lennart Bjerring henviste til, at der for nogle år siden – og før huset var taget i 
brug – var nedskrevet nogle brede retningslinjer om brugerbetaling for brug af 
huset. 
Der var – på baggrund af en drøftelse – enighed i hovedbestyrelsen om at 
administrere driften af huset, i overensstemmelse med retningslinjerne, på en 
sådan måde, at driften af Klubhuset betales af Hovedafdelingen ud af 
kontingentmidlerne. Herved bidrager foreningerne i overensstemmelse med 
deres medlemstal. 
Det er således hovedbestyrelsens opfattelse, at det årlige beløb for driften er så 
relativt beskedent, at det ikke berettiger til at indføre yderligere administration af 
brugen. 
 

    
4. Drøftelse i bestyrelserne om anvendelsen af Squashmidlerne og evt. etablering 

af en PR-gruppe for det samlede AIF. 
På Hovedbestyrelsesmødet den 24. november 2015 blev det aftalt, at 
afdelingsbestyrelserne skulle drøfte anvendelsen af Squashmidlerne (55.000,- 
kr.) og evt. nedsættelse af en PR gruppe. 
 
Der er kommet bidrag fra Gymnastik, der stadig synes det er en god ide med et 

fælles børnearrangement på stadion.  

Hvis ikke det kan blive til noget, så synes vi pengene skal bruges på at lave 

mindre arrangementer for vores instruktører på tværs af foreningerne. Det kunne 

være et kursus, et foredrag eller en fest.  

Senior Idræt tog afsæt i forslaget på generalforsamlingen fra afdeling og mente, 

at man skulle ”være tro” mod ønsket fra Squashafdelingen om at midlerne 

benyttes til glæde for ungdommen. 

Følgende blev bl.a. nævnt: 

- Der bør stræbes efter en årlig tilbagevendende begivenhed – og på 

stadion 

- Kontakt skolerne og tilbyde en ”gratis” AIF-dag for alle skolerne (Det skal 

i givet fald være en hverdag, hvor folk er på arbejde og derfor skal bruge 

en fridag ?). 

- Det er ikke muligt i år at få arrangeret en begivenhed, hvorfor der kan 

arbejdes på at begivenheden i givet fald finder sted i 2017. 

- Låse midlerne indtil der evt. skal dannes en ny AIF-afdeling, der kunne få 

støtte til opstart fra disse midler. 

- Anvendes til dækning af udgifter til foredrag kurser m.v. efter 

hovedbestyrelsens beslutning 

Det aftaltes, at der på generalforsamlingen i maj gives en orientering ud fra 

foranstående og at der af hovedbestyrelsen vil blive nedsat en arbejdsgruppe til 

at vurdere sagen. 
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Med hensyn til evt. etablering af en fælles PR-gruppe kontakter Dorthe Johansen 

Albertslund Posten for at høre nærmere om mulighederne. 

5. Status fra afdelingerne, herunder total medlemstal. 

Medlemstal totalt for: 

a. Badminton: 196 

b. Senior Idræt: 680 

c. Bordtennis:   59 

d. Håndbold: 389  

e. Gymnastik: 657 

f. Tennis:  239 

g. Cricket     59 

h. Svømning 478 

i. Fodbold  696 

Medlemmer i alt:   3.453 

Kricket nævnte, at de formoder at få en udgift på ca. 50.000,- på grund af skade 

på materiel i forbindelse med sneværet ultimo november. 

Der var enighed om, at rejse sagen på et brugermøde primo april 2016. 

Jon nævnte, at forboldafdelingen ”huser” en gruppe på ca. 20 ”medlemmer”, 

der dyrker Futsal (en art indendørsfodbold) og forespurgte om mulighederne for 

af der kunne dannes en ny AIF afdeling til dette formål. 

Der var enighed om, at hilse det velkommen, såfremt gruppen måtte ønske at 

danne en ny AIF afdeling. Jon vil nævne det for gruppen og udlevere AIF 

vedtægter. Hoveafdelingen er klar til drøftelse af muligheden. 

Generelt for afdelingerne (bortset fra Senior Idræt ) er der noteret god 

fremgang i børne- og ungdomsmedlemmer. 

6. Eventuelt 

Det aftaltes, at Hovedbestyrelsens næste møde afholdes tirsdag den 26. april 

2016, kl. 19 i Klubhuset. 

Dagsordenen er forberedelse af generalforsamlingen, der afholdes torsdag den 

19. maj 2016 også i Klubhuset. 

 

Dette Hovedbestyrelsesmøde blev det sidste Sim Krahl deltager i. Han har siden 

1971 ydet et fantastisk og meget engageret bidrag gennem alle årene til 

udviklingen af AIF bl.a. som formand for fodbold, tennis, hovedafdelingen og ved 

stiftelsen af AIF Senior Idræt, hvor han takker af på den kommende 

generalforsamling. 

Hovedbestyrelsen takkede Sim for arbejdet og kvitterede med nogle flasker vin. 

 

    13. marts 2016/Jørn Jensby 

 
 

 


