12. marts 2017
Referat af hovedbestyrelsesmødet torsdag den 23. februar 2017 i AIF´s klubhus fra kl. 19.00 – 21.00
Deltagere:
Marjan Yousefi, formand for Bordtennis
John Jeppesen, formand for Badminton
Ditte Nørrestrand, stedfortræder for Jon Larsen, formand for Fodbold
Dinna Kejser, stedfortræder for Rie Pedersen, formand for Gymnastik
Dorthe Johansen, Hovedafdelingen og stedfortræder for Christina Kronholm Christensen, formand for
Håndbold
Jytte Majcherek, stedfortræder for Lennart Bjerring, formand for Tennis
Jørn Jensby, Hovedafdelingen og formand Senior Idræt
René Nielsen, formand for Styregruppen vedr. klubhuset
Lars Jensen, Hovedafdelingen - Afbud
Raheel Asghar, Cricket – Afbud
Britt Nøhr Jensen, formand for Svømning - Afbud
Indledning:
Hovedafdelingen har modtaget invitation om et gratis informationsmøde med Advodan Glostrup om arv
og testamente. Invitationen blev omdelt. Enighed om, at hovedafdelingen ikke arrangerer et
informationsmøde.
Der er ligeledes modtaget en mail fra Jakob Andersen Molbech, der er ved at skrive 10. semesters projekt
om ”Nydanske piger og hvordan deres deltagelse i idrætsforeninger kan være med til at præge deres
identitet”. Mailen blev omdelt.
Ditte svarer på henvendelsen. Skulle andre afdelinger være interesserede rettes der henvendelse til Ditte.
Dagsorden:
1. Arbejdet i Idrætsrådet.
Der er afholdt møde i Idrætsrådet 10. februar 2017.
Dagsordenen for mødet – klik her.
Der er endnu ikke referat fra mødet.
Jan Dalland, repræsentant for AIF i Idrætsrådet, har orienteret om debatten i rådet den 10. februar
bl.a. om Hovedafdelingens forslag i 2015 - og gentaget i 2016 - til ud af de 500.000,- kr., der er til
rådighed for idrætsfaciliteter i 2017, at anvende et mindre beløb til støjdæmpning af
Toftekærhallen.
Forslaget blev ikke imødekommet.
Følgende forslag fra AIF afdelinger indgår i budgettet på 500.000,- kr. for rådets
”Facilitetsgruppe”:
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AIF Bordtennis – 11.000,- kr. til opbevaring og bænk.
AIF Cricket – 50.000,- kr. til anlæg af nyt skur/hytte.
AIF Tennis – 131.000,- kr. til minitennisbane.
2. Siden sidst.
Gang I byen afholdes i år den 9. september.
Der var enighed om, at det samlede AIF havde en god dag den 3. september 2016 og at vi også
deltager i dette års Gang I Byen.
Det henstilledes, at den gruppe, der stod for arrangementet sidste år, fortsætter som koordinatorer
for AIF-afdelingerne også i år.
3. Anskaffelse af Hjertestarter – 10.000,- kr., jf. drøftelserne på mødet den 22. august og 24.
november 2016
Hjertestarteren er anskaffet og opsat ved omklædningsrummene 17 - 18.

Den omtales på AIF’ hjemmeside – klik her
På hjemmesiden er der endvidere en 3 min. Instruktionsvideo om brug af hjertestartere. Klik her.
AIF’s andel af omkostningerne er 9.000,- kr., der er betalt.
Stadion betalte opsætning og løbende vedligeholdelse.
Hjertestarteren er tilmeldt TRYG’s APP om, hvor man finder hjertestartere og er opmærket med at
den er tilgængelig hele døgnet.
Der var stor tilfredshed med anskaffelsen og der var enighed om at sprede budskabet om
hjertestarterens eksistens i afdelingerne.
4. Arbejdsgruppen vedr. anvendelse af Squashmidlerne giver status på arbejdet.
Hovedbestyrelsen besluttede at afsætte Squashmidlerne på de ca. 55.000,- kr. til brug for et fælles
AIF arrangement i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i august 2020.
Der skal snarest nedsættes en arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med forslag til aktiviteter i
forbindelse med jubilæet.
5. Driften af Klubhuset, anvendelsen af projektoren, opbevaring m.v.
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Driften af klubhuset forløber tilfredsstillende. Ligeså ser det ud til, at brugerne af projektoren er
blevet mere fortrolige med den.
Behovet for cykelstativer drøftedes og det aftaltes, at der tages kontakt med Stadion for at få lagt
fliser på arealet foran klubhuset. Her kunne cykelstativerne så anbringes.
Der arbejdes også på at etablere en trappe fra nævnte areal til terassen.
6. 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 foregående års medlemsoplysninger, 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 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
650
Badminton
208
I alt
3305
7. Nyt fra afdelingerne.
Der blev gensidigt orienteret om udviklingen i de enkelte afdelinger.
Da der spores fremgang stort set alle steder var der enighed om at der skulle fortælles en historie
om det i Albertslund Posten. Dorthe sender en opfordring til alle afdelinger om at bidrage med
orientering om afdelingens gode historier.
Albertslund Posten har ikke mere en sportsjournalist. Avisen har oplyst, at den gerne ser omtale af
sportsbegivenheder, som hidtil og opfordrer til at afdelingerne, når der er aktuelle ting at fortælle
skriver en lille artikel herom og medsender billeder.
8. Eventuelt
Ditte Nørrestrand orienterede om aktuelle ønsker hos Fodbold om muligheden for at oprette
bankkonti til ikke-bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med økonomien når der er stævner.
Det synes ikke umiddelbart muligt at løse problemet via ændringer i foreningens vedtægter.
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Fodbold undersøger sagen videre med de relevante banker og fremlægger på det kommende
hovedbestyrelsesmøde sine ønsker.
Endvidere rejste Fodbold spørgsmålet om en revurdering af ”proppenge aftalen”.
Spørgsmålet har flere gange været berørt i Hovedbestyrelsen, senest på mødet i november 2016.
Opfattelsen på møderne har været at sagen ikke drøftes videre i AIF’s hovedbestyrelse.
Fodbold vender eventuelt tilbage på næste møde med sine ønsker.
Henning Nielsen, der var den ene af foreningens 2 revisorer, døde desværre i januar måned.
Derfor indtræder revisorsuppleant Hanne Mortensen, Tennis som revisor i hans sted.
Der sendes en mail til Hanne Mortensen om den indtrufne situation.
Hovedbestyrelsen drøftede den manglende belysning på stadions parkeringsplads.
Der var enighed om, at der sendes et brev fra hovedbestyrelsen om ”den mørke og ikke
tryghedsskabende” belysning. Der er stort set ingen lygtepæle på selve pladsen.

Næste møde i Hovedbestyrelsen afholdes den 18. april 2017, kl. 19.
AIF’s generalforsamlingen afholdes tirsdag den 16. maj 2017, kl. 19.

Referent: Jørn Jensby
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