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Nyhedsbrev nr. 1 – Marts 2016 

Hovedafdelingen 
 

                     
  Marts 2016 

1. Arbejdet i Idrætsrådet 
Hovedbestyrelsen har i 2016 besluttet, at genfremsætter forslaget om 
opgradering af Toftekærhallen.  
Idrætsrådet afsatte ikke afsatte ikke 2016 midler til igangsættelse af meget 
tiltrængte renoveringsproces af den meget anvendte Toftekærhal.  
I 2017 har kommunen igen afsat 500.000,- kr. til idrætsfaciliteter.  
Hovedafdelingen udarbejder en fornyet henvendelse til forvaltningen om at 
Toftekærhallen kommer med i ”næste omgang”. 
Henvendelsen udarbejdes på baggrund af brevet af 24. november 2015 – klik 
her. Samtidig rejses sagen i Idrætsrådet af AIF’s repræsentanter. 
 
AIF Bordtennis’ problemer bl.a. med varmmen er nu tilfredsstillende løst. 
 

2. Hovedbestyrelsen 
AIF ledes af hovedbestyrelsen, der omfatter formændene for AIF-afdelingerne, 
hovedafdelingen og formanden for styregruppen vedr. klubhuset.  
Som bekendt er der gennem det seneste år med - støtte fra Hovedbestyrelsen 
- udført et massivt arbejde med at få styr på økonomien og sikre 
sammenhængen i hele AIF.  
Der er nu klarhed over økonomien, alle afdelinger har betalt kontingent for 2015, 
og det har været muligt at udarbejde et revisorgodkendt regnskab for AIF for 
2015. 
 
Hovedbestyrelsen - der holder sit næste møde den 26. april - går nu i gang 
med forberedende aktiviteter vedr. AIF’s generalforsamling den 19. maj 2015.  
 

3. Kommunens ”Idrætspuljer” 
Afdelingerne kan søge om tilskud i kommunens ”Idrætspuljer”. 
 
De puljer, der kan søges fremgår af kommunens hjemmeside – klik her. 
Webadressen er: http://albertslund.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-og-tilskud// 
 

4. AIF fællesaktiviteter 
AIF har i dag ca. 3.500 medlemmer, fordelt på de 9 afdelinger. 
 
AIF’s lederpris. 
Det er planen at genoptage uddeling af AIF’s lederpris.  
Prisen vil blive overrakt på AIF’s generalforsamling den 19. maj 2016.  
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AIF’s fane 
Hovedbestyrelsen har besluttet at aflevere AIF’s fane til lokalhistorisk samling. 
Det skete i december 2015. 
Fanen kan lånes af Samlingen til brug for en AIF aktivitet. 
 

            

 
 
Foreningernes dag – ændrer karakter – GANG I BYEN 
Foreningernes dag skifter markant karakter.  
Der er nedsat en arbejdsgruppe i kommunen, hvor AIF’s hovedformand 
deltager, til at sikre nyskabelsen og afviklingen af det, der nu hedder GANG I 
BYEN. 
 
Hovedbestyrelsen har besluttet, at bakke op om initiativet og arbejder på, at det 
er et samlet AIF, der synligt deltager med forskellige aktiviteter.   
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Der vil løbende blive orienteret om udviklingen af dagen, der afvikles den 3. 
september 2016 i Albertslund Centret. 
 
Da AIF’s 9 afdelinger er samlet om at bidrage til aktiviteten er der allerede 
indgivet et ønske om placering, hvor AIF kan udfolde sig med en lang række 
aktiviteter samme sted og dermed foreningen på en god måde. 
 

5. Kvartalsvise møder i hovedbestyrelsen 
Næste møde i hovedbestyrelsen afholdes tirsdag den 26. april 2016, kl. 19 i 
klubhuset med bl.a. disse punkter på dagsordenen: 

 
1.  Gennemgang af dagsordenen for det kommende mødet i Idrætsrådet  
2.  Status fra Hovedafdelingen  
3.  Generelt og økonomisk 
4.  Afdelingsbestyrelsernes input til anvendelse af Squash midlerne og evt. 

etablering af en PR-arbejdsgruppe for AIF 
5. Status vedrørende klubhuset 
6.  Forberedelse af generalforsamlingen den 19. maj 2016 
7.  Status fra afdelingerne  
8.  Eventuelt.  

 
De bedste hilsner 
Jan Dalland, Lars Jensen og Jørn Jensby 
 
Dette nyhedsbrev vil også blive lagt på foreningens hjemmeside. 

 
 

 
 
 


