
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 67 

Uge Forsamlingshus v/ Andreas Bonde 
Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 17.00 

 
 
 
 
 
Deltagere; Jan Bundgaard, Andreas Bonde, Karin Rastrup, Susanne  
Lage,  Hans Jørgen Christensen (Sjønne),  Kent Nissen  Keld Møbjerg, Inge Johnsen 
Afbud/Fraværende: ,Andreas Hansen, Erik Steen Boe, 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af ref. nr. 63 
 Referatet blev godkendt. 
 
2. Konstituering  / Ekstra Punkt! 
 Vi snakkede om, hvorvidt vi skulle konstituere os på første møde efter 
 Repræsentantskabsmødet.  
 Formanden bliver valgt på Repræsentantskabsmødet .  
 Men da der var tvivl om, hvordan det udover dette  skulleforløbe udsættes punktet 
  til næste møde. 
 Der undersøges yderligere  vedr. sekretærposten. Bliver man valgt til den 
 særskilt? 
 Indtil videre fortsætter man på den post man havde inden Repræsentantskabsmødet 
 
3. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 Jan bød velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer; Kent Nissen, Aabenraa  
 golfklub og Inger Johnsen Aabenraa Handicapidræt. 
 
 Der blev informeret om, at der udbetales honorarer til medlemmerne 1 gang årligt
 Sjønne opdatere vores hjemmeside med de 2 nye medlemmer. 
 Vi holder den første tirsdag i hver måned.  Og mødested går på omgang blandt  
 medlemmerne.  
 
 Dansk Idræts Forbund (DIF) holder den 22. marts 2014 fra kl. 10.00 - 15.00 møde  
 blandt idrætsrådne i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Jan og Susanne  
 deltager i mødet. 
 
 Jan har været til møde vedr. ny procedure omkring skolernes brug af haller. 
 Timen fra kl. 15.00 - 16.00 var i spil - da skolerne har ret til den. Men ikke 
 altid bruger den.  
 Det fungere godt på den måde det køre i dag med brugen og reserveringen, så man 
 regner med, at det også kan fungere godt fremover. Der er måske ikke behov for  
 yderligere regler? Der var en positiv dialog blandt deltagerne. AAF har ikke givet  
 høringssvar, idet der var en positiv ånd, der ikke gav anledning til tvivl om, at det  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 skulle give anledning til komplikationer. 
 
 Tinglev Rideklub har for noget tid siden sendt en forespørgsel vedr.      
 opstart af en Centerclub og om AAF kunne hjælpe med rådgivning omkring 
 opstart af sådan en klub. Jan har ikke hørt mere til sagen men vil henvise til  
 Carsten Gram - Landsbyrådene. Han har nok større indsigt i disse ting. 
 
 Der vil snarest blive udsendt noget materiale ud fra Elite Aabenraa - til høring. 
 Materialet skal vidersendes ud til alle vores foreninger til høring dér. 
 Jan kender pt. ikke indholdet. Fristen for at afgive høringssvar er den 18. marts 2014 
 Se mail fra Jan vedr. høringssvar. 
 
 Gerda Thielsen har prøvet at kontakte Bov IF om ikke de havde en kandidat til den 
 frie medlemspost i AAF, men det lykkeds ikke. 
 
 Jan kontakter John Hansen fra Rødekro triatlon, om han kunne være interesseret i  
 den ledige  medlemspost i AAF.                                                                          
  
 Nyt fra øvrige medlemmer:  Intet 
  
 4. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Regnskabet for 2013 har netop været fremlagt på Repræsentantskabsmødet, 
 hvor det også blev godkendt. 
 Der er betalt 50.000 kr. til Uge Bålhus, 
 Kontingent opkrævninger sendes ud omkring maj måned, 
 
4. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
 -Opgavefordeling 
 Kultur og Fritidsudvalget  - Alle 
 Elite Aabenraa - AAF har status som observatør 
 HAL 3/Multiarena - Kent og Jan  
 Erkendtligheder - Inge, Andreas og Susanne    
 Aktivitetspuljen - Keld, Sjønne, Dres 
 Anlægspuljen -  Keld, Sjønne, Dres ( Ansøgningerne tages med på bestyrelsesmødet) 
 Fritidspolitikken - Jan, Erik*, Kent 
 Sundhedsområdet - Jan og Erik* 
 *- Erik var ikke til stede på mødet og er sat på opgaverne med forbehold. 
 
 
 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Der er møde med udvalget  den 19. maj 2014 
 AAF/ Jan har fremsendt vores dagsordenspunkter; 
 Budget, Fritidspolitik herunder Breddeidrætskommune, Aktivitets- og Anlægspuljen. 
 Multiarena. 
 
 -Hal 3/Multiarena 
 Der har været afholdt orienteringsmøde vedr. Aabenraa Multiarena. 
 Man vil skabe et fleksibelt oplevelsesrum - inde som ude. 
 Men planlægger Fremtidens Købstad - udviklingsplan for Aabenraa Kommune.  
 I planen indgår Multiarenaen. 
 Man vil bygge i etaper. Etape 1 vil formegentlig indeholde n dobbelthal med 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 plads til 1600 tilskuer . Det vil være teleskop tribuner. 
 Plads til TV-transmission. 
 Omklædning og toiletter 
 Teknikrum og depotrum 
 Foyer, garderobe, toiletter. 
 Udvide antallet af parkeringspladser 
  
 Der er et budget på kr. 46.4 mio. kr. 
 
 Etape 2 vil muligvis indeholde: Cafe, Køkken, Lounge, Multirum, Fitness,  
 mødelokaler. 
 Man regner med at gå i gang med byggeriet omkring efterår/vinter 2014. 
 Nu er arbejdet med hvem der skal tegne og skabe det , gået i gang 
 
 
 -Erkendtligheder 
 Fritidsrådet uddeler deres Initiativ pris til en person, der har gjort en forskel og  
 måske sat nye initiativer i gang ude i en forening. 
 Prisen uddeles Tirsdag den 25. marts 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen på Aabenraa
 Rådhus.  
 Jan overrækker prisen og læser indstillingen op !!! 
  
 Tirsdag den 1. april 2014 kl. 18.00 er det børnenes/de unges tur. Deres priser 
 uddeles ligeledes i Byrådssalen på Aabenraa Rådhus. Andres og Susanne uddeler  
 priserne i samarbejde med Kultur og Fritidsafdelingen. 
  
 Vi håber så mange så muligt kan deltage i arrangementerne. 
 
 
 Sjønne oplyser at også Sydbank har en Idrætspris. Og han har tidligere sendt 
 meddelelse ud om denne pris. 
 Der har dog ikke været mange indstillinger i år og slet ingen fra DGI! 
 Vi vil til næste år gøre mere reklame for priserne så vi kan få indstillet nogle 
 til priserne. 
 
 
 -Aktivitetspuljen 
 Aabenraa Bokseklub har fået afslag på deres ansøgning. 
 Der er bevilliget 64.000 kr. pt.   
 Den samlede pulje er på ca. 150.000 kr.pt. 
  
 -Anlægspuljen 
 Ansøgning fra Bolderslev -Vollerup Ungdomsforening vedr. Projekt Etablering 
 af scene i Markedsskoven. AAF bevilliger 27.000 kr. til projektet - jævnfør indsendte  
 ansøgning. 
 -Fritidspolitikken herunder Breddeidrætskommune 
  Intet 
 -Sundhedsområdet 
 Kommunen har en pulje på 1 mio. kr. pr. år frem til 2016 til forskellige 
 projekter. Men "Let æ Rumpet" projektet tager en stor del af budgettet. 
 Der er derfor begrænsede midler til andre bevægelsesprojekter. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 -Temaaften 
 Emnet skal være noget, der fænger. Måske man kunne lave det i samarbejde med 
 en anden forening ? 
 Et emne kunne være "Ansøgning til fonde". Hvordan får man det til at lykkes! 
 
 En anden mulighed, kunne være en "kendt" person, der kom og fortalte om et eller 
 andet aktuelt emne 
 Punktet tages med på næste møde. 
 
  -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 
 
5. -Evt. 
  
  
  
  


