Hovedbestyrelsens beretning for perioden
maj 2018 til maj 2019
AIF har godt ca. 3100 medlemmer ultimo 2019
Dagsorden til generalforsamlingen kan findes på hjemmesiden.

Generalforsamlingen den 24. maj 2018
Jørn Jensby havde ønsket at træde tilbage som hovedformand, som følge af at han er valgt ind i
kommunalbestyrelsen.
Næstformand Dorthe Johansen blev valgt til ny hovedformand med akklamation for 1 år.
og Jørn Jensby blev valgt til næstformand med akklamation.
Hovedkasserer Lars Østenfjeld blev genvalgt med akklamation som hovedkasserer.
Lissie Koefoed, Senior Idræt blev valgt som formandspost for Klubhuset. Styregruppen har ud over
Lissie i 2018 bestået af Dorthe Johansen, Håndbold, og Lone Frisgaard, for fodbold.
Hanne Frølund Jess, Gymnastik og Christina Kronholm Christensen har været revisorer i perioden.
John Jeppesen, Badminton blev valgt som revisorsuppleant i 2018.

Hovedafdelingen
Hovedafdelingen har til opgave at lede arbejdet i foreningen ud fra beslutninger truffet i
hovedbestyrelsen. Den fungerer således som sekretariat for Hovedbestyrelsen samt varetager den
daglige drift i overensstemmelse med Hovedbestyrelsens retningslinjer og beslutninger.
Hovedafdelingen fungerer ved løbende kontakter mellem hinanden pr. e-mail, telefon og
kortvarige møder.
Det har væsentligst drejet sig om forberedelser til møderne i Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har holdt 3 møder i perioden og samtlige formænd har i princippet været
repræsenteret på møderne.
Afdelingsformændene har herved påtaget sig det ansvar for den samlede drift af AIF, som
vedtægterne foreskriver og den kontinuitet, der har været, har bidraget til at AIF er i en stadig
bedre beslutningsmæssig position.
Drøftelserne er indtil videre mundet ud i, at alle afdelinger bakker op om det samlede AIF. Dagens
sammenhold giver en række fordele – og ikke egentlige ulemper.
På Hovedbestyrelsens møde i 2018/2019 blev AIF’s samlede deltagelse i Gang I Byen primo
september fastlagt og det blev aftalt, at afdelingerne udarbejder skriftlige ønsker til den 3. hal.
I november og i februar 2019 blev der givet en orientering om forløbet af borgermødet om hallen i
september. Der indkom rigtig mange ønsker til den nye hal, der efter den politiske proces
forventes at stå færdig i 2021.
Hovedbestyrelsen drøftede også muligheden for at blive flere AIF-afdelinger, og der er enighed om
at arbejde på, at der kommer flere afdelinger i AIF.
I den forbindelse nævntes fordelene ved samarbejdet i hovedbestyrelsen, der bl.a. har vedrørt
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belysning på parkeringspladsen, imødegåelse af flere sparekrav gennem de seneste år fra
kommunens side og beslutningen om den 3. hal.

Det er aftalt, at et møde i 2019 anvendes til gensidig orientering om afdelingernes arbejde med
Personregistreringsloven.
I november 2018 kom det som et lyn fra en helt klar himmel, at vores Hovedkasserer siden marts
2017 Lars Østenfjeld pludselig blev alvorligt syg i. Sygdommen tvang Lars til i begyndelsen af
december at meddele, at han med øjeblikkelig virkning måtte sige fra med kassererarbejdet.
Det var helt forståeligt, at Lars traf denne beslutning.
AIF ønsker for Lars og Hanne, at Lars snarest får det bedre.
Næstformanden overtog regnskabsfunktionerne og har kørt funktionen frem til i dag.

Idrætsrådet
Hovedafdelingen følger nøje arbejdet i idrætsrådet, der efter hvert møde udsender et Nyhedsbrev,
der kan findes på kommunens hjemmeside og som udsendes til hovedbestyrelsen.

AIF (AIF fodbold – AIF Gymnastik) fejrer 100 års jubilæum 28. august 2020
Opmærksomheden i Hovedbestyrelsen er også rettet mod det kommende 100 års Jubilæum

AIF’s lederpris
Prisen blev senest uddelt i 2018 og hovedbestyrelsen har i året arbejdet på at lederprisen igen
kunne uddeles.
Der er imidlertid ikke kommet indstillinger fra afdelingerne om kandidater til prisen, hvorfor den
ikke vil blive uddelt i 2019.

GANG I BYEN primo september 2018
Alle 9 AIF-afdelinger deltog under AIF i arrangementet, der som sædvanligt var flot koordineret af
Rie Pedersen, AIF gymnastik. Stor tak til Rie.
Det blev en festlig – men regnfuld dag - med bidrag fra alle afdelinger.
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Klubhuset
Styregruppe for klubhuset har i 2018 bestået af Lissie Koefoed (formand), Senior Idræt, Dorthe
Johansen, AIF håndbold og Lone Frisgaard, AIF fodbold
Gruppens opgave er overordnet set at administrere klubhuset, herunder ordensregler, booking,
indretning, kontrol af benyttelsen, m.v.
Mange afdelinger i AIF gør brug af klubhuset. Huset er til stor glæde for os alle sammen, det kan
opfylde flere behov som møder og sociale arrangementer. Vi er blevet bedre til at efterlade
klubhuset som vi modtager det, dog er der ofte drikkevarer, dressinger og store brødbakker, som
man glemmer at tage med sig. Fyldte affaldsposer skal udskiftes. Grillen skal stå/ bruges på dertil
anlagte fliser. Vi har omsorgsfulde damer, der holder/rengøre klubhuset hver 14. dag. Derfor – når
I benytter klubhuset, efterlad det pænt af respekt til hinanden.

Belysningen af parkeringspladsen ved stadion
På hovedbestyrelsesmødet i marts 2017 besluttedes det at rette henvendelse til kommunen for at
få parkeringspladsen belyst.
Hovedagdelingen fandt den manglende belysning i vinterhalvåret for utryg for de mange
idrætsudøvere m.v., der benytter stadion.
Belysningen af parkeringspladsen er nu en realitet. Det blev etableret i maj/juni 2018. En
mærkesag for AIF’s hovedbestyrelse er nu i hus.

Den årlige frist for indrapportering af antallet af medlemmer til hovedafdelingen.
Det er fastlagt, at afdelingerne hvert år i november meddeler medlemstallet til hovedafdelingen.
Det er således frem over indberetningerne fra november i et givet år, der danner baggrund for
kontingentopkrævningen for det følgende år.
Hovedkassereren sender en ”opkrævning” ud til afdelingerne umiddelbart efter generalforsamlingen i maj måned med oplysning om det beløb, der skal indbetales. Kontingentet skal betales
senest 1. juli.
De medlemstal, der hermed er gældende for kontingentopkrævningen i 2019, er efter det oplyste
3061 medlemmer. Statistikken kan ses på hjemmesiden under Nyheder

Nyt fra de forskellige afdelinger
AIF badminton startede sæsonen med et formandsskifte, hvor Lasse Langkjær tog over efter John
Jeppesen. Stor tak til John for mange gode år ved roret! Lasse er ikke ny i AIF Badminton, idet han
tidligere i mange år har været et stort aktiv for klubben. Planen er nu at bibeholde de gode takter
som er i gang. Der har dog været nogle udfordringer ift. at få engageret yderligere ressourcer til at
hjælpe i klubben, så her ligger der en opgave fremadrettet. Sportsligt har der desværre ikke været
nogle ungdomshold tilmeldt holdturneringen, da der ikke er spillerne til det. I senior regi er det
gået ok, idet 1. holdet ikke er rykket ned. Vi har gennem sæsonen haft et godt samarbejde og
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dialog med Stadion, så det vil vi sige tak for. Også en tak til hovedafdelingen og de andre
foreninger, og vi ser i badminton frem til at følge arbejdet ift. AIFs 100 års jubilæum samt ikke
mindst arbejdet med at få øget kapaciteten på Albertslund Stadion med den 3. hal.
AIF Håndbold Året i AIF håndbold har været et super godt år både sportsligt og socialt. Flere af
vores hold har leveret nogle gode resultater på håndboldbanen og socialt har vi afholdt mange
sjove og hyggelige arrangementer, og vi har også været til nogle stævner, alt dette bidrager til at vi
står stærkt sammen som klub og når man står stærkt sammen, så bliver det hele meget sjover. Vi
har i år startet 2 nye hold op, et fædre og mødre hold, disse hold henvender sig til vores forældre i
klubben, men også til dem der bare gerne vil starte op til håndbold, og man bliver aldrig for
gammel til at begynde til sport. Det har været en succes og der kommer flere og flere til. Vi har
netop lige afhold generalforsamling og her blev valgt en masse nye kræfter ind i vores bestyrelse
og vi ser frem til endnu et godt år i håndboldens tegn.
AIF Svømning Klubben er i sund udvikling 😊
Antallet af medlemmer har været stabilt på ca. 500 de seneste år (max kapacitet er 600)
Stigning i antallet af konkurrencesvømmere, så der nu er 24, fordelt på 3 hold.
JUHU vi har fået klublokale på Syd (i samme bygning som svømmehallen)
Godt samarbejde med andre svømmeklubber på Vestegnen, særligt STT + VI39 i VAT
God økonomi, hvilket har givet mulighed for investering i uddannelse af vores samlede
trænerstab, særligt via Dansk Svømmeunion og DGI, men også interne uddannelses- og
inspirationsdage. Også uddannelse af officials så vores konkurrencesvømmere kan svømme
stævner hos andre klubber.
Velbesøgt og velgennemført Forårsstævne
Ønsker mere vandtid – udfordring for vores konkurrencesvømmere at vi mangler vandtid i maj,
juni + august (har fået tid i maj i år), og en udfordring at vores svømmeskole kun er 8 mdr. (sep.–
april) – de fleste andre svømmeklubbers svømmeskoler har undervisning i 9½-10 mdr.
Ønsker at være mere tydelig tilstedeværelse/oplysning på stadion/Idrætsanlæg, f.eks. med skilt(e)
i hallerne samt i Badesøen (har rejst dette til Idrætsanlæg)
Mere aktiviteter på sociale medier under #alleskallæreatsvømme og #bevægdigforlivet
AIF Svømning har hold for alle, både børn, unge og voksne
AIF Fodbold AIF Fodbold, har fået flere piger til at spille fodbold i årets løb. Og vi ønsker at have
endnu flere. Vi har bla. afholdt pigeraketten, hvor der mødte 58 piger op som ikke spillede fodbold
i forvejen. Vi har påbegyndt et samarbejde med daginstitutioner, hvor vi laver et forløb med
børnene så de stifter bekendtskab med fodbold. I 2018 startede vi motionsfodbold, hvor der er 20
mænd der hver mandag træner. Motionsfodbold, består kun af træning og ingen kampe. Fordelen
ved motionsfodbold er at man får dyrket den motion man måske ellers ikke ville gøre, samt at man
gør det med noget som et sjovt. Vores seniorafdeling er også blevet flere, hvor vores 1. seniorhold
igen rykkede op, så de nu spiller i Sjællandsserien.
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Senior Idræt: Senior Idræts årlige generalforsamling blev afholdt 15. marts 2019 med ca. 170
deltagere.
Ved årsskiftet 2019/19 havde foreningen 750 medlemmer. Da flere af medlemmer går til flere af
foreningens 17 aktiviteter talte antallet af aktivitetsmedlemmer 899 ved årsskiftet.
Antallet af holdledere er 24 og foreningen har 8 ansatte instruktører. Der holdes jævnligt stævner
med mellem 60 og125 deltagere fra andre tilsvarende foreninger. Det drejer sig om Krocket-,
Krolf- og Stavgangsstævner.
Bordtennis: I 2018 har vi haft omkring 60 medlemmer, hvilke har været en fremgang på ca. 20% fra 2017.
30 ud af de 60 har været børn og unge under 24 år, og 21 medlemmer over 60 år.
For at få flere medlemmer og holde gang i vores senior spiller har vi lavet sociale arrangementer i form af
stævner og invitere spiller fra andre klubber til vores træningsaftener.
Ricky, en af vores gamle ungdomsspiller fra Jonathan Groths årgang er startet op i klubben igen. Han har
været en frisk pust i vores senior afdeling, og har påtaget sig begynder træning for seniorerne siden januar,
som har været en stor succes.
I den kommende sæson har han sagt ja til at fortsætte med begynder træning, samt at blive tilkoblet
sammen med 1-2 andre faste ildsjæle til at tage sig af ungdomstræning 2 gange om ugen, med det mål at
give røde tråd i træning og at kunne fastholde flere ungdomsspiller.
I løbet af sommerferien arbejder vi på at finde én serie 1 spiller, så vi kan danne et serie 1 hold til næste
sæsons. Derudover vil bestyrelsen arbejde på at formulere regelsæt for samvær, opdatere vores vision/
mission for de forskellige aldersgrupper, samt udtænke strategier for at opnå målsætningerne.

Cricket: Der er ikke så meget nyt fra cricket. Vi har en fremgang i vores klub vi er kommet i Elite division
dvs. vi har nogen spiller der kommer til at spille på landsholdet og vi arbejder på at skaffe flere ungdom
spiller i klubben. Men ellers er der ikke noget nyt.
Tennis: Tennisklubben har i dag ca. 50 juniorer ud af ialt ca. 200 medlemmer. Klubbens rygrad er et meget
aktivt foreningsliv med fokus på det sociale. Tennisanlægget er igang fra morgen til aften, og hele året
rundt. Uden rigtige indendørs faciliteter er vi ekstra afhængige af et godt samarbejde med Stadion, for at
holde de udendørs kunstgræsbaner spilleklar året rundt. Det er et område med stadig
udvikling. Veteranafdelingen holder hyggetennis om formiddagen alle hverdage. Eftermiddagene er
forbeholdt træning, mens aftenerne ofte står på holdkampe i senior- og motionistrækkerne. I weekenden
spiller juniorerne holdkampe, og medlemmerne iøvrigt får tid til doublespil på eget initiativ. Vi har i de
seneste år udvidet faciliteterne med minitennisbaner, som er et tiltag der giver særligt gode muligheder for
teknisk udvikling især i juniorrækkerne. Generelt er tennissporten i Danmark i fremgang og det håber vi
naturligvis vil smitte af på Albertslund Tennisklub.

Gymnastik: Sæsonen har generelt været rigtig positiv. Vi er nået op på i alt 563 medlemmer, hvor af de 364
medlemmer er under 18 år. Der har overordnet været god tilslutning til alle hold i denne sæson.
Børneholdsudvalget har afprøvet flere nye tiltag i denne sæson. Heriblandt nye hold, holdnavne og
ansættelse af flere hjælpetrænere. Som noget helt nyt, har sæsonen budt på børneyoga. I
voksenholdsafdelingen har der især været godt gang i DropIn afdelingen. Der har i løbet af sæsonen været
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afholdt fem events, samt startet to nye hold op; Dance mix og Late night Puls. Som noget nyt har vi i denne
sæson prøvet at sende 8 instruktører med DGI fitness til LaSanta, hvilket viste sig at være en rigtig god
investering. I TGAV har vi valgt at investere i et forløb med en udefra kommende konsulent, som kan
hjælpe til med at udvikle konkurrenceafdelingen. Forløbet er stadig i gang og har indtil nu budt på blandt
andet to workshops med alle trænerne. På resultatfronten har det været en helt forrygende sæson for
TGAV. 6 hold er kommet hjem med medaljer, og for første gang lykkedes det vores juniorpiger at komme i
1. division til Danmarks mesterskaberne. I bestyrelsen har vi haft fokus på motivation og nytænkning, og
valgte i den forbindelse at tage på bestyrelsesweekend, hvor vi havde besøg af konsulent fra DGI.
Derudover har sæsonen budt på de traditionelle begivenheder, heriblandt sommerfest, førstehjælpskursus,
Gang i byen, børnefællestræning, juleafslutning og vores årlige forårsopvisning.

På Hovedbestyrelsens vegne
Jørn Jensby og Formand Dorthe Johansen
10. maj 2019
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