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Nyhedsbrev nr. 2/2015 

Hovedafdelingen 
 

                     

  Oktober 2015 

1. Arbejdet i Idrætsrådet. 
AIF har 2 repræsentanter i det kommunale Idrætsråd. Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis) og Jan 
Dalland (AIF fodbold). Begge deltager i møder i Hovedbestyrelsen. 
Det er aftalt i hovedbestyrelsen, at der ca. en uge før møder i Idrætsrådet holdes møde i 
Hovedbestyrelsen, hvor AIF’ repræsentanter fortæller om hvad der skete på sidste møde i 
Idrætsrådet og Hovedbestyrelsen tager stilling til dagsordenen for det kommende møde i 
Idrætsrådet. 
På AIF hovedbestyrelsesmøde den 9. september drøftedes den aktuelle besparelses indsats i 
kommunen og følgerne heraf. 
AIF går naturligvis ind for, at der bør bygges en 3. hal på Stadion, men da den kommunale 
økonomi med besparelser på ca. 80 mio. kr. ikke lige peger i den retning, var der enighed i AIF 
hovedbestyrelsen om, at AIF i den givne situation prioriterer opgradering af bestående 
Idrætsfaciliteter. 
Toftekærhallen er dermed i fokus.  
Hallen er stort set ikke opgraderet siden den blev bygget i 60’erne. Der er en særdeles dårlig 
akustik, dårlige badeforhold, utæt tag og manglende varme om vinteren.  
Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at Toftekærhallen nu - i den givne situation - bør i fokus. 
I skrivende stund har kommunalbestyrelsen i 2016 afsat 500.000,- kr. til sådanne aktiviteter.  
Derfor aftaltes det i Hovedbestyrelsen, at AIF’s repræsentanter på mødet i Idrætsrådet den 24. 
september 2015 vil anmode om, at der på næste møde i Idrætsrådet i december 2015 kommer 
et dagsordenspunkt, der generelt adresserer situationen med de omfattende kommunale 
besparelser. 
Samtidig med drøftlserne i Idrætsrådet vil der fra hovedafdelingens og brugernes side konkret 
over for kommunen blive peget på nødvendigheden af, at der nu foretages opgradering af 
Toftekærhallen til nutidens standard. 
Der foreligger endnu ikke referat fra Idrætsrådets møde den 24. september. 
 

2. Etablering af 3 nye Petanquebaner 
I forbindelse med etableringen af nye kunststoffodboldbaner på Stadion blev de 
petanquebaner, der var på den gamle grusbane, nedlagt. Det er der nu rådet bod på i et fint 
samarbejde mellem Hovedafdelingen, Senior Idræt og Stadion, således at der er etableret 3 
rigtig gode petanquebaner ud for klubhuset. De bruges af Senior Idræt om tirsdagen mellem kl. 
9 og 12. 

 

3. Projektor til Klubhuset 
På forslag fra Hovedafdelingen besluttede Hovedbestyrelsen, at der til klubhuset anskaffes 
projektor og lærred til klubhuset, der i første omgang skal anvendes ved præsentationer, 
kursusvirksomhed, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.  
Projektoren er nu sammen med et 108´ lærred etableret og indreguleret.  
Der vil i forbindelse med næste Hovedbestyrelsesmøde blive foretaget en gennemgang af 
installationen på basis af en kortfattet Brugervejledning. Du kan læse vejledningen ved at klikke 
her. 
Det er i den forbindelse vigtigt, at selve projektoren, der er ophængt i loftet, på ingen måde 
berøres, da den udelukkende skal betjenes fra fjernbetjeningen. 

http://www.albertslundif.dk/praktiske_informationer-vejledning_epson_projektor.html
http://www.albertslundif.dk/praktiske_informationer-vejledning_epson_projektor.html
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4. Nye afdelingsformænd 
Hovedafdelingen ønsker de nye afdelingsformænd tillykke med valget og glæder sig til et godt 
og konstruktivt samarbejde til gavn for AIF.  
Det drejer sig om følgende: 
Badminton, John Rygaard Jeppesen, 
Håndbold,   Christina Hoffmann Christensen og 
Svømning,   Britt Nøhr Jensen. 
Hovedafdelingen indbyder de nye formænd til en generel snak om arbejdet, dels i afdelingerne, 
dels i Hovedafdelingen. 
 

5. I forbindelse med skift af formænd og kasserer har afdelingerne behov for at adgang til netbank. 
I den forbindelse skal man være opmærksom på at Bankerne nu har indført nye strammere 
regler for adgang til Netbank.  
 
Derfor besluttede AIFs generalforsamling i maj at ændre vedtægterne, således at de opfylder 
bankernes nye krav.  
AIF’s vedtægter findes på AIFs hjemmeside under ”Praktiske informationer/AIF’s love og 
uddeling af AIF’s lederpris”. Du kan også se – og udskrive – de gældende love ved at klikke her. 
Der kan i den forbindelse også peges på, at vedtægternes § A.3 blev ændret, således at det ikke 
længere er et krav, at indkaldelsen skal offentliggøres i ”et lokalt blad”. 
Reglen er nu, at indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel på 
hjemmesiden, i et lokalt blad eller i afdelingens interne blad. 
 

5. Kvartalsvise møder i hovedbestyrelsen 
Der afholdes kvartalsvise møder i Hovedbestyrelsen.  
Hovedbestyrelsen består som bekendt hovedformanden, næstformanden og hovedkassereren 
samt af  formanden for hver af de 9 afdelinger. Møder formanden ikke selv skal hun/han udpege 
en stedfortræder. 
Afdelingsformanden - eller dennes stedfortræder – har i henhold til AIF’s love mødepligt, når 
der afholdes møder i hovedafdelingen.  
 
Næste møde i hovedbestyrelsen afholdes tirsdag den 24. november kl. 19 i klubhuset med bl.a. 
disse punkter på dagsordenen: 

 
1.  Gennemgang af dagsordenen for det kommende mødet i Idrætsråde december 2015. 
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, anskaffelser og indretning m.v. 
6.  Status fra afdelingerne  
7.  Eventuelt.  

 
De bedste hilsner 

Jan Dalland, Lars Jensen og Jørn Jensby 

 

Dette nyhedsbrev vil også blive lagt på foreningens hjemmeside. 

 
 

http://www.albertslundif.dk/data/archive/referater/aif_love_til_hjemmesiden_rez.pdf
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