Hovedbestyrelsens beretning for perioden
maj 2016 til maj 2017

AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016:

Generalforsamlingen den 16. maj 2016
Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og
Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer.
Hovedafdelingen har således i det forløbne år bestået af:
Jørn Jensby, hovedformand
Dorthe Johansen, næstformand
Lars Jensen, hovedkasserer.
Styregruppe for klubhuset har bestået af:
René Nielsen, formand, AIF Senior Idræt
Dorthe Johansen, AIF håndbold
Per Sørensen, AIF fodbold.
Gruppens opgave er overordnet set at administrere klubhuset, herunder ordensregler,
booking, indretning, kontrol af benyttelsen, m.v.

Hovedafdelingen

Hovedafdelingen har til opgave at fungere som sekretariat for Hovedbestyrelsen samt at
varetage den daglige drift i overensstemmelse med Hovedbestyrelsens retningslinjer og
beslutninger.
Hovedafdelingen har holdt 4 møder i perioden, væsentligst for at forberede møderne i
Hovedbestyrelsen.
For at give størst mulig transparens i arbejdet i hovedbestyrelsen lægges referaterne fra
møderne i hovedbestyrelsen på AIF’s hjemmeside.

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har holdt 4 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.
Bordtennis valgte ny formand i maj måned 2016.
Marjan Yousefi afløste Magnus Jørgensen på formandsposten.
AIF Bordtennis fejrede den 5. november sit 50-års jubilæum og havde i den anledning
inviteret til reception.
Hovedafdelingen overrakte på vegne af samtlige afdelinger en beskeden gave i dagens
anledning.

Squashmidlernes anvendelse
Hovedbestyrelsen har på samtlige møder også i det forgangne år drøftet en mulig
anvendelse af Squashmidlerne på ca. 55.000,- kr. ud fra de forslag, der har været
fremme dels på generalforsamlingerne, dels i hovedbestyrelsen.
Der er opnået enighed om, at afsætte Squashmidlerne til brug for et fælles AIF arrangement i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i august 2020.
Der skal umiddelbart efter generalforsamlingen nedsættes en arbejdsgruppe, der kan
arbejde videre med forslag til aktiviteter i forbindelse med jubilæet.

AIF’s lederpris

Prisen blev senest uddelt i 2011 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 heller ikke vil blive uddelt i 2017.
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Idrætsrådets arbejde

Hovedbestyrelsen har besluttet at de 4 årlige møder holdes umiddelbart forud for
Idrætsrådets møder.
Det var sigtet løbende at følge og bidrage til arbejdet i Idrætsrådet gennem medlemmer
af Idrætsrådet med tilknytning til AIF.
Disse har derfor været inviteret til hovedbestyrelsesmøderne, men har ikke deltaget i
møderne, så hovedbestyrelsen, har ikke haft mulighed for at give repræsentanterne input
til det løbende arbejde i Idrætsrådet.
På idrætsrådets møde i november 2016 besluttede rådet at justere på kriterierne for
ansøgning om tilskud fra Administrationspuljen. De nye kriterier indebærer, at
hovedafdelingen ikke fra 2017 og fremad kan søge midler fra puljen.

GANG I BYEN den 3. september 2016

Alle 9 AIF-afdelinger deltog under AIF i arrangementet, der var flot koordineret af Rie
Pedersen, AIF gymnastik. Stor tak til Rie for indsatsen.
Det blev en festlig dag med bidrag fra alle 9 afdelinger.

Klubhuset

Driften og brugen af klubhuset er kommet i en rigtig god gænge og bruges flittigt, hvilket
kan ses bl.a. af bookingsiden på hjemmesiden.

Hjertestarter

På generalforsamlingen i maj 2016 drøftedes muligheden for anskaffelse af en hjertestarter.
Den er nu anskaffet i samarbejde med Stadion og placeret ved omklædningsrummene 17
– 18, hvor der er adgang til hjertestartere n alle døgnets timer – året rundt.
Den er omtalt på hjemmesiden, hvor der også er en kort video i brugen af hjertestarteren
og man kan finde den via APP’en om placering af landets hjertestartere.
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Kommunens ”sparekatalog for budget 2017 – 2018”
Alle AIF afdelinger var med til, at hovedbestyrelsen indgav et høringssvar til Kommunens
budgetkatalog, der udkom i september 2016.
I den efterfølgende Budgetaftale var der taget hensyn til AIF’s indsigelser. Det betød, at
Budgetkatalogets forslag 5.1 angående nedlæggelse af "Idrætspuljer" blev taget af bordet
og at den omtalte centralisering af vedligehold på Idrætsområdet fik ”et tilfredsstillende”
resultat uden de store ændringer i bemandingen på stadion.

Den årlige frist for indrapportering af antallet af medlemmer til hovedafdelingen.

Det aftaltes, at afdelingernes indrapportering af medlemstal til kommunen i efteråret hvert
år anvendes som grundlag for medlemsoplysningerne til hovedafdelingen.
Det er således det frem over det foregående års medlemsoplysninger til bl.a. kommunen,
der danner grundlag for betalingen af det årlige kontingent til hovedafdelingen.
Kassereren sender en ”opkrævning” ud til afdelingerne umiddelbart efter generalforsamlingen i maj måned.
Kontingentet skal betales senest 1. juli.
De medlemstal, der hermed er gældende for kontingentopkrævningen i 2017, er efter det
oplyste følgende:
Svømning
507
Cricket
66
Fodbold
593
Håndbold
373
Bordtennis
49
Gymnastik
665
Tennis
194
Senior idræt
652
Badminton
208
I alt
3307
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Manglende ”gadebelysning” på stadion
Hovedbestyrelsen har drøftet den manglende belysning på stadions parkeringsplads og
besluttede at sende et brev fra hovedbestyrelsen om ”den mørke og ikke tryghedsskabende” belysning. Der er stort set ingen lygtepæle på selve pladsen.
Brevet, der vedlægges som bilag blev afsendt den 14. marts 2017.
Tagrenovering på stadion
Tagrenoveringen på stadion i ugerne 43 – 11 har givet store udfordringer for de AIF
afdelinger, der holder til på Stadion.
Dette emne vil Hovedbestyrelsen være nøje opmærksom på i fremtiden, herunder i
forbindelse med eventuelle udvidelser på stadion.

----På Hovedbestyrelsens vegne
Jørn Jensby
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14. marts 2017
Albertslund Kommune
Niels Carsten Bluhme
Direktør for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Kopi: Direktør Ole Lindholdt
Belysningsforholdene på Parkeringspladsen ved Stadion
AIF’s hovedbestyrelse, der består af formændene for de 9 AIF-afdelinger, drøftede på
hovedbestyrelsesmødet den 23. februar 2017 den manglende belysning på parkeringsarealet ved Stadion.
I den forbindelse var der på mødet enighed om, at AIF, der tæller mere end 3300 medlemmer, skulle rette henvendelse til kommunen med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelig og tryghedsskabende belysning på Stadions parkeringsplads, når vi kommer frem til
efteråret og vinteren.
I den mørke halvdel af året føles parkeringspladsen meget dunkel og utryg for de rigtig
mange børn, unge og voksne, der som et led i udøvelsen af deres idræt, benytter sig af
stadions faciliteter i aftentimerne.
Selve parkeringspladsen har ingen belysning, bortset fra de 3 lamper, der ses på det
andet billede herunder.

AIF vil på den baggrund bede kommunen om at sikre en belysning på parkeringspladsen,
der er tryghedsskabende for idrætsudøverne, der befinder sig på stadion.
Vi står til rådighed, såfremt der ønskes en uddybning af belysningssituationen på Stadion.
De bedste hilsner
Jørn Jensby
Hovedformand for AIF

5

