referat fra Brugerråds-møde den 24. februar 2021 klokken 18.
DELTAGERE: AIF Senior Idræt Jørn Jensby, AIF Hovedafdeling Dorthe Johansen, AIF Fodbold
Jan Dalland, AIF Håndbold Trine Hoffmann, AIF Badminton Lasse Langkjær, AIF Tennis Lennart
Bjerring
RESTRIKTIONER: Der var kommet nye restriktioner som bl.a. betød en åbning af udendørs
organiseret idræt med et forsamlingsforbud hævet fra 5 til 25 personer.
DEN NYE SPORTSHAL SAMT KOMMENDE BUSLINJE: Byggeriet følger tidsplanen om at være
færdig til sommeren, og estimatet for opstart af en buslinje til Stadion, Badesøen og
Kirkegården er 22.5.
FORDELING AF INDENDØRSFACILITETER: Arbejdet pågår i god ro og orden. Der har været en
del mødeaktivitet med flere foreninger. Det forventes, at det første forslag kommunen lander
hos den enkelte forening i uge 10/11, hvorefter de enkelte foreninger kan komme med
eventuelle bemærkninger til forslaget og sende det tilbage til endnu et kig. Kommunen
forsøger herefter at løse udfordringen og sender så det endelige forslag til godkendelse i
Idrætsrådet den 17. maj. Straks herefter får de enkelte foreninger den endelige fordeling af
faciliteterne.
NYT FRA IR, KFU OG FOU: Vi gennemgik de væsentligste idrætslige punkter fra de 3 udvalg.
Derudover blev der opfordret til at deltage i det kommende teams møde den 18. marts
omkring DGI partnerskabet.
STATUS PÅ DE KOMMENDE STORE EVENTS: Badesøen forventer at åbne 22. maj med store
restriktioner omkring antal besøgende, afstande og hygiejne. AIF-fodbold afholder
bestyrelsesmøde den 1.3 hvor beslutning om gennemførelse besluttes. Også her vil der
komme store restriktioner. AIF-håndbold er klar med indbydelser, men ved også, at der
kommer store restriktioner, så de ser lige tiden an.
FORENINGSNYT: Hovedafdeling holder generalforsamling i maj, hvor flere nye skal findes til de
tunge poster. Der var talt proppenge, og der blev besluttet nyt koncept (Ole enig). Der var
kommet mange gode tanker fra AIF omkring idrætspolitik.
Håndbold spurgte til græsbaner efter Påske – det var en aftale, Trine vender tilbage. Håndbold
har on-line træning via teams. Bestyrelsen skal ud med en lille gave til hver enkelt
ungdomsspiller. Der forsøges med en generalforsamling i marts.
Fodbold har løbende kontakt til deres ungdomsspillere og derudover en meget aktiv pige
afdeling.
Tennis står med store problemer omkring bane 1, men det er meldt til kommunen og der
krydses fingre. Generalforsamling er udsat til september. Der forsøges med et DGI projekt
omkring flere frivillige og noget familie tennis. Foreningen arbejder hårdt på noget padel
tennis, men økonomien er svær.
Senior Idræt ser stor opbakning af medlemmerne.
Badminton har også on-line træning via teams og spekulerer på græs efter Påske, hvis
indendørsfaciliteterne forbliver lukkede. Al kontingent er droppet fra januar til juni.
EVENTUELT: Ole opfordrede alle til at afhente post i vagtstuen på Stadion, ligesom der kom en
kraftig opfordring til fodbold omkring oprydning (Jan var helt enig
).
Der ligger nøgler til Dorthe/Søren til klubhuset hos Ole.
Der blev spurgt ind til lukketiderne på Stadion og en eventuel udvidelse, specielt ifm den nye
sportshal. Ole nævnte, at der havde været meget store budgetbesparelser i 2020, så en
udvidelse var ikke noget der umiddelbart blev arbejdet med.

Det blev drøftet, hvorvidt man skulle lade de nye indendørsfaciliteter starte samtidig med
skolestarten og ikke som nu den 1. september. Der var for og imod, beslutningen blev nok, at
vi lige vil se hallen færdig, hvorefter vi kigger på datoer igen.
Ole Lindholdt
Idrætsdirektør

