
Generalforsamling d. 30-3-16 

Årsberetning fra formanden 
Velkommen til årets generalforsamling i AIF 

Igen i år er det gået rigtig godt med sporten i vore fire underudvalg.  

I badminton har vi haft lidt færre børn end sidste år i alt 18, og Jens, Anders og Birgitte har 
stået for børneholdene og de har kun haft en træningstid. Jens og Anders vil gerne fortsætte 
til næste år, men Birgitte har valgt at stoppe. Hun står som "klub administrator " under 
badminton People. Det er dér, man melder hold til. Vi SKAL have andre forældre til at gå aktiv 
ind i det, hvis de ønsker deres børn skal gå til badminton. Jeg snakkede for flere frivillige 
sidste år til generalforsamlingen, der er ikke kommet nogle og det bliver ikke ved med at gå. 

I den voksne afdeling til badminton kunne der fint være plads til flere, da banerne er der og vi 
betaler hallejen  

Håndbold vil Kresten fortælle om 
Gymnastik vil Lone fortælle om, og 
Fodbold vil Linette fortælle om 
 
Vi har haft 452 aktive medlemmer i det forgange år, men trods faldende børnetal er det gået 
godt med den aktive del at AIF. 
 
Vore udfordringer er fortsat at finde frivillige til alle slags opgaver. Som jeg lige nævnte 
mangler vi et par forældre, som vil sidde som kontaktpersoner i badmintonafdelingen. 
Skovlund sidder med to. 
Det samme er gældende i de andre udvalg og vi skal bruge mange til den kommende 
Mariefestival. 
Alle forældre og aktive i foreningen bliver nødt til at tage et medansvar og stille op i 
foreningen. Vi skal nok finde opgaver, der kan passe til den enkelte – MEN ALLE SKAL 
HJÆLPE TIL, da vi ellers kan se os nødsaget til at lukke udvalgte opgaver/hold ned. JEG 
SAGDE DET SIDSTE ÅR OG NU HAR JEG NÆVNT DET IGEN 
 
Aktivitetsdag på stadion d. 13-6-15. Vi havde vi en dejlig dag, men det bliver ikke gentaget i 
2016. Årsagen er, at Borgerforeningen ønskede at flytte Torvedagen fra den sidste lørdag i 
maj  pga Kandis fest og Jelling festival til den første i juni = 4.6.16,  
Sponsorløbet flytter vi så til torvedagen – og her kommer vore aktive snart rundt med 
indsamlingsbøssen, så tag venligst godt imod dem - 
Vi fandt det ikke realistisk at have torvedag den ene lørdag og aktiv lørdag ugen efter 
 
Mariefestivalen har nu kørt i 3 år og selv om det ”regnede væk” sidste år har alle vist stadig 
oplevet det som en stor succes. Det er nu en tradition. 



Vi har nu solgt 259 partoutbilletter mod 205 sidste år, og på festival campen er alle pladser på 
blå camp (omkring klubhuset) solgt og på hvid camp( på Sloobs mark) er der kun 30 ledige 
pladser ud af ialt 133 pladser på begge pladser 
 
Vi arbejder stadig på at få etableret en forening som ”Mariefestival”, men frivilligt arbejde går 
ikke altid så hurtig som man kunne ønske sig. Magnus har snakket med Torben Lehmann fra 
Varde om, hvordan de har båret sig ad, og der er mange vikler, man skal tage højde for, som 
skatteregler og juridiske regler – uden jeg vil gå dybere ind i det. Vi håber stadig vi kan være 
færdig med den inden næste år, men det blive ikke inde festivalen i år. 
 
Den kommer til at køre som de forrige år. Helge m.flre står for den musikalske indput og vi 
(AIF) står for det praktiske. Der er nu kommet flere hjælpere, men det vi skal klare er: 

 Håndbold klarer torveteltet 
 Fodbold klarer stadion med rottehullet og camping 
 Gymnastik klarer Dansetten = teltet ved petangbanen 

o Affaldsfolket styres af mig – indtil videre 
o Marianne Søgaard står for værestedet med forplejning til musikerne 
o Kalle og Lone håber jeg igen vil stå for køkkenet og madindkøb 
o Pølsevogn – skal vi også have frivillige i 

 Der ud over har jægerne Kronhjorten, møllen klares af deres folk og de øvrige scener klares 
af ”dem selv” 
 
Vi (fra udvalget) aftale individuel inden festivalen, hvad det enkelte spillested kan yde til 
musikken. 

INVESTERING I MARIEFESTIVAL      AIF MG 

2013         -21.901 -133.590 

2014         -121.054 -121.054 

2015         -21.460 -21.450 

TOTAL         -164.415 -276.094 

 
AIF har i løbet af de sidste 3 år investeret ca 164.415kr  i musikken, og vi vil få ca 24.000kr 
overført som en indtjening fra 2015. Dejligt at vi nu også fik et overskud på trods af, at vi fik alt 
det regn sidste år. Det kan kun blive bedre i år. 
Helge har i samme periode investeret 276.094, da han selv valgte at bruge penge på lys i 
mariehaven 
 
Har I spørgsmål er I meget velkommen til at stille dem efter beretningen 
 
Desuden er vi fortsat  med til at arrangere  Fastelavn, Torvedag og St Hans. Det er 3 meget 
overskuelige opgaver, som jeg gerne vil have nogle andre til at påtage sig. Jeg har derfor 



nedskrevet en instruks for, hvad opgaven består af. Jeg sender dem rundt, og håber 3 
forskellige vil sige: ”det kan jeg godt magte” 
 
Vores mål i 2015 var og vil også være i 2016 stadig at arbejde på følgende: 

 Holde fast i den sportslige del via de forskellige udvalg. Det skulle gerne blive ved med 
at gå godt, hvilket jeg klart tror på med de gode mennesker, der er i udvalgene 

o STOR TAK TIL JER ALLE I UDVALGENE FOR JERES FANTASTISKE 
ENGAGEREDE INDSTILLING SAMT ALT DEN TID I BRUGER PÅ DET 

 Fokus på økonomien, som gerne må fortsætte den positive udvikling 
 Mariefestivalen,  
 Torvedagen er vi stadig med til at arrangere. Igen i år ændrer vi lidt på den. Vi flytter 

den tilbage til det store torv men rykker nok lidt rundt i forhold til tidligere.  
o Programmet bliver som følger: 
o Kl. 11.00 gratis sildebord sponsoreret af vore lokale forretninger 
o Kl. 12.00 tryllekunstner/ballonkunstner vil underholde især børnene 
o Kl. 13.00 sponsorløb 
o Kl. 14.30 rafleturnering 
o Kl. 17.00 dagen slutter 
o Levende musikere på torvet hele eftermiddagen 

 
 Fastelavn og st. Hans er vi også med i. I år vil vi tænde bålet kl 18.30, så der bliver lidt 

længere tid omkring gløderne 
 Kandis festen er noget nyt i år. Skovlund spurgte om vi ville være med, da de fejrer 

jubilæum i år. Der er nu solgt 400 billetter ud af de 600, vi havde som mål. Også her 
kommer vi til at mangle frivillige til servering. Jeg sender en liste rundt, hvor I kan 
skrive jeres navn og mail på 
 

Næste år er jeg på valg. Jeg husker ikke nøjagtig, hvornår jeg kom ind som formand, men jeg 
husker jeg var det, da jeg fyldte 50 år og næste år fylder jeg 60 år og er på valg. Da har jeg 
besluttet at stoppe som formand for AIF. Jeg vil gerne stadig hjælpe som bl.a. ved at 
fortsætte med MAriefestivalen.  
Den kommende formand skulle gerne KUN agere formand for AIF, så I må gerne give mig 
ideer til, hvem den kommende formand kunne være 
Fakta er – jeg stopper næste år, når jeg er på valg 
 
Men nu vil vi se frem mod et godt 2016 

 

 

 

 


