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7. september/24. september 2016
Referat af hovedbestyrelsesmødet tirsdag den 22. august i AIF´s
klubhus fra kl. 19.00 – 21.00
Deltagere:
Marjan Yousefi, formand for Bordtennis
John Jeppesen, formand for Badminton – Afbud på grund af ferie
Raheel Asghar, stedfortrædende formand for Cricket – Afbud på grund af sygdom
Jon Larsen, formand for Fodbold
Rie Pedersen, formand for Gymnastik
Christina Kronholm Christensen, formand for Håndbold – Afbud på grund af sygdom
Britt Nøhr Jensen, formand for Svømning – Afbud på grund af tjenesterejse
Jytte Majcherek, Stedfortræder for Lennart Bjerring, formand for Tennis
René Nielsen, formand for Styregruppen vedr. klubhuset
Lars Jensen, Hovedafdelingen
Dorthe Johansen, Hovedafdelingen
Dagsorden:
1. Arbejdsopgaver udstukket af Generalforsamlingen den 19. maj 2016, jf.
referatet klik her.
Det drejer sig om:
a. Budget for 2016 til forelæggelse på næste
hovedbestyrelsesmøde.
Hovedkassereren forelagde budgettet for 2016, som blev
taget til efterretning.
b. Anskaffelse af hjertestarter.
Der er drøftelser med stadion om anskaffelse af en
hjertestarter, der påtænkes opsat ved
omklædningsrummene 17 – 18. Sagen vil endeligt blive
drøftet på næste hovedbestyrelsesmøde, når drøftelserne
med stadion er afsluttede.
c. Reglerne for benyttelse af klubhuset lægges på
hjemmesiden.
Reglerne for brugen af klubhuset blev lagt på AIF’s
hjemmeside den 20. maj 2016 – klik her
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d. Spørgsmålet om at offentliggøre regnskabet på
hjemmesiden forud for generalforsamlingen.
Der var enighed om, at der ikke sker offentliggørelse af
regnskabet på hjemmesiden forud for
generalforsamlingen.
e. Anvendelsen af Squashmidlerne.
Det besluttedes at nedsætte en gruppe bestående af Lars
Jensen, Dorthe Johansen og Rie Pedersen.
Gruppen skal på baggrund af de hidtidige drøftelser på
generalforsamlingen 2015/2016 og på hovedbestyrelsens
møder, jf. referaterne fra møderne senest februar
2016, kommer med forslag til anvendelsen af
Squashmidlerne (55.000,- kr.). Der afgives en status om
arbejdet på Hovedbestyrelsesmødet den 24. november
2016.
2. Gang i Byen - 3. september 2016
Rie Pedersen, der er AIF’s koordinator for den samlede deltagelse i Gang I
Byen den 3 september gav en status på forberedelserne. Alle 9 AIF afdelinger
deltager samlet i arrangementet og har forberedt forskellige indslag i løbet af
dagen.
3. Forslag om Temamøde: Hvordan ser mit netværk ud, og hvordan kan jeg
bruge det; hvordan kan vi som AIF, gøre brug af hinanden og hinandens
netværk og evt. få en fra DIF ud og holde et oplæg.
Det aftaltes, at dette forslag evt. kan indgå i arbejdet med anvendelsen af
Squashmidlerne.
4. Foreningens økonomi og status for indbetalinger af kontingent, m.v.
Hovedkassereren har pr. mail rykket de afdelinger, der endnu ikke har
indbetalt kontingent til Hovedafdelingen for indbetalingen.
Det drejer sig om AIF fodbold, AIF Svømning og AIF Kricket, der blev
opfordret til at indbetale kontingentet snarest.
5. Klubhuset
René Nielsen gav en status på anvendelsen af Klubhuset. Huset anvendes
rigtig meget og generelt følger brugerne reglerne for benyttelsen af huset.
6. Nyt fra afdelingerne
Der blev orienteret om status i de enkelte afdelinger.
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7. Eventuelt
Det aftaltes, at Hovedbestyrelsen på mødet den 24. november vil se på aftalen
om Proppenge, Dorthe Johansen udarbejder et baggrundspapir til drøftelsen.
Der afholdes møder i Hovedbestyrelsen den 24. november 2016, kl. 19, 1.
marts 2017, kl. 19 og den 18. april 2017, kl. 19.
AIF’s generalforsamlingen afholdes tirsdag den 16. maj 2017, kl. 19.
Referent: Jørn Jensby 7./24. september 2016

