
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 68 
Bylderup Bov Idrætscenter, Slogsherredsvej 41, 6372 Bylderup Bov 

Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 17.00 
 

 
Deltagere; Jan Bundgaard, Andreas Bonde, Karin Rastrup, Susanne  
                   Lage,  Hans Jørgen Christensen (Sjønne),  Kent Nissen  Keld  
Møbjerg, 
       Inge Johnsen, John Hansen, Dres Hansen, 
Afbud/Fraværende: Erik Steen Boe, 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af ref. nr. 67 
 Referatet blev godkendt.Og møde nr. blev korrigeret. 
 
2. Konstituering  
 - af diverse poster:   
 Næstfornand  Erik Steen Boe  (med forbehold, da han ikke var til stede)
 Kasser   Keld Møbjerg 
 Sekretær  Susanne Lage 
  
 Desforuden blev John Hansen budt velkommen som nyt medlem, hvorefter der var en  
 kort præsentationsrunde.  
 
 
3. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 Der er roligt i øjeblikket. Der er ikke meget fra kommunen. 
 Den 22. marts var der møde med Dansk Idrætsforbund, hvor et af emnerne var  
 "Hvilken betydning har de forskellige tilskudsformer, for foreningen! og  
 den nye skolereform, DIF´s rolle og Idrætsrådenens/fritidsrådenes rolle? 
 Plancherne fra dette møde er videresendt til Charlotte Brunsgaard fra kommunen.
 Og de sendes også til Fritidsrådet.  
 
 Har været inviteret ud til Tinglev Rideklub for at høre om deres nye planer med  
 stedet.Et form for aktivitetscenter med bl.a. en klatrevæg - ikke kun et ridecenter. 
 De vil gerne bygge for 21 mio kr.  AAF stiller sig ikke hindrende i vejen.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Rideklubben Mynthehøj, Aabenraa har desværre fået nogle økonomiske  
 udfordringer. Skulle det komme så vidt, at den må lukke, kan Tinglev måske overtage 
 nogle af deres ting. 
 
 Nyt fra øvrige medlemmer: 
 Sjønne  Aabenraa Firmaidræt har indgivet høringssvar vedr. Multiarena. 
   Og VUC bygger deres egen hal. Der er mange haller i Aabenraa, 
   9 stk. 
 
 Susanne  Holbøl Foredrag- og Idrætsforeninger afholder den 10. maj 
   Kulturdag, hvor alle idrætsafdelinger er repræsenteret. Sport og 
   kultur på kryds og tværs. 
 Karin  Der har den 23. april været afholdt Sankt Georgs dag.   
   Et vellykket arrangement, hvor også Borgmesteren deltog. 
   Der var ca. 110/120 børn og de legede og skulle aflægge 
   spejderlofter. 
 
   Har også været til møde på Tinglev skole den 1. april vedr.  
   den nye skolereform. Skolelederne har endnu intet overblik 
   over skemaerne for næste skoleår. Derfor er det endnu ikke  
   helt klar til at foreningerne kan byde ind med reservering af  
   hal/gymnastiksalstimer. Mange uafklarede punkter men et  
   positivt og spændende møde. 
   På kommunens hjemmeside ligger forskelligt materiale vedr. 
   skolereformen. 
 
 John  -Har også kontaktet Rødekro skolerne, og tilbudt deres 
   faglige ekspertise, inden for deres sportsgren. De kunne 
   f.eks. arrangere en duatlon eller triatlon dag. Det vil ikke 
   blive en ugentlig undervisningsdag men et ét-dags arrangement 
   eller enkle timers undervisning. 
 
   Triatlon afd. prøver at arbejde med noget handicapidræt. 
   Rødekro idrætsforening har et lokalt blad, der deles ud af 
   nogle skoleklasser. Diskussionen går på om bladet skal  
   fortsætte. Hjemmeside er også blevet drøftet - skal den være 
   fælles med alle idrætter eller ikke. 
   Triatlon afd. har ca. 300 medlemmer. Eneste afd. i Sønderjylland 
   der har en ungdomsafd. 
   Vi har startet Åbenvands-hold. Det betyder svømning i sø, hav m.m 
   pt. er der ca. 10 medlemmer. 
 
  
 Inge  Der har været afholdt Malmø åbne i Elhocky. 
   Der har været afholdt Bowling 
   Aabenraa Handicap idræt indgår i projektet "Tag Chancen" 
   Den 15. juni arrangeres der Race-Running med specielle 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   cykler, hvor man ligger på maven.. 
   Omkring den 23. august afholdes der et arrangement i Gråsten,  
   hvor politikker, i hold, køre  (kørestol) mod hinanden. 
   Har mistet noget tilskud fra Frivillighedsrådet. 
 
 
  
 Dres  Der arbejdes med planer om en springgrav i hallen samt et  
   klublokale i den ene ende af hallen. Desforuden planer om en 
   mindre tilbygning. 
   Har afholdt Bier-fest med 600 tilmeldte - godt overskud. 
   Ulrik fra kommunen har været på besøg, da græsslåmaskinen  
   var gået i stykker. Men kommunen kunne ikke give noget tilskud. 
   Hallen har derfor selv købt en ny /brugt græsslåmaskine til omkring 
   143.000 kr.  
 
 Andreas Har været til indvielse af Bolrock- Scenen i weekenden. Et godt men 
   kold arrangement. Borgmesteren deltog også.  
   Skal snart i gang med bålhytte - Støbningen begyndes snart. 
 
 Kent  Golfklubben har turneringer hver weekend. Sidste weekend for 
   100 junior spillere fra  Fyn og Jylland. 
   Har lige afholdt åbenhus arrangement med ca. 70 -80 besøgende. 
   Har forskellige kategorier/ måder hvorpå  man kan være medlem. 
   Hver kategori har også en egen pris. 
    
  
 4. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Har kontaktet kommunen vedr. kontingent. Har brug for en ajourført liste over  
 foreninger i kommunen. Keld regner med at han i starten af juni er klar til at sende 
 kontingenter ud. 
 
 Vi har pr. d.d. 222.063.16 kr.. Deraf er anlægsmidler 140.000 kr. De 82.000 kr. 
 råderfritidsrådet over.  
 De 200.000 kr. er endnu ikke kommet fra kommunen. 
 Har 190.000 kr. på anlægsmidler; 
 Uge     50.000 kr. til bålhus 
 Aabenraa Golfklub 42.500 kr. til overdækket udslagshus 
 Bylderup Bov  10.000 kr. til spærrebum 
 Uge   27.000 kr. til Bolrock Scenen 
 Resterende beløb overført fra 2013 61.000 kr. 
  
 En ny forening AAIG Petang har meldt sig ind som medlem af fritidsrådet. 
  
 
 
5. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 -Opgavefordeling 
  Punktet udgår, da det blev aftalt ved sidste møde i marts 2014 
 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Der er møde med udvalget  den 19. maj 2014 kl. 14.00 på rådhuset 
 Inger melder afbud pga. arbejde. 
 Jan rykke for dagsorden. 
 -Hal 3/Multiarena 
  Vi har videresendt kommentarerne fra handicap idræt via Aabenraa 
  fritidsråd.  
 
 
 -Erkendtligheder 
 Fritidsrådet uddelte deres Initiativ pris Tirsdag den 25. marts 2013 kl. 19.00 i 
 Byrådssalen på Aabenraa Rådhus.  
 Den 1. april blev der uddelt erkendtligheder for børn og unge. Et rigtig godt  
 arrangement. 
  
 -Aktivitetspuljen 
 Får hvert år 100.000 kr. til uddeling. Oversigt over aktiviteter og tilskud blev 
 uddelt af Sjønne.  Der er indtil nu i 2014 bevilliget 80.000 kr.  
 Der blev besluttet at vi giver tilskud til stævner primært for børn og unge. 
 Fået en ansøgning fra en folkedanser klub, der gerne vil til et stævne med  
 primært voksne deltagere.  
 Der gives afslag, da der blev besluttet kun at yde tilskud til børn og unge. 
 Keld mente dog også at vi skal støtte de ældre i deres idrætter, da det også  
 også er sundt for dem, at dyrke sport.  
 Princip beslutning blev dog, at vi kun giver tilskud til børn og unge. 
 
 Efter en aktivitet, eller et stævne har været afholdt og klubben har indsendt en rede- 
 gørelse  om hvordan arrangementet så gik. Udbetales det godkendt tilskud til 
 foreningens CVR nr. 
 
 
 -Anlægspuljen 
 Bevilliget 55.000  kr. til 3 forskellige projekter. 
 Der er modtaget 2 ansøgninger fra Aabenraa Handicapidræt. 
 Den ene ansøgning drejer sig om en overdækket terrasse ved Ensted Idrætsanlæg,  
 man ønsker etableret.. 
  
  
 
 
 Samt et elektronisk nøgle system der også ønskes etableret samme sted.  
 Så de handicappede kan vente i tørvejr på deres bus. 
 Aabenraa Fritidsråd har givet afslag på ansøgningen , da der kun kan 
 gives tilskud til klubbens egen ejendom. Ensted Idrætsanlæg er en selvejende 
 institution.   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Den anden ansøgning fra Aabenraa Handicap idræt drejer sig om tilskud til  
 udarbejdelse af træningsmateriale/vejledning  til rampe bowling. 
 Fritidsrådet mener ikke det høre under anlægsudgifter i henhold til vores  
 vedtægter. Derfor gives afslag. 
 
 -Fritidspolitikken herunder Breddeidrætskommune 
  Intet nyt 
 -Sundhedsområdet 
 Der har været præsentation af den nye platform vedr. "Let æ Rumpet". Jan 
 kunne desværre ikke deltage. Der skal endvidere laves en App, der  kan være 
 med til at sætte gang i aktiviteter. Et meget omfattende projekt. 
 
 
 -Temaaften 
 Gode forslag til en tema aften modtages.  
 Kunne være en kendt personlighed, der kom og holdt et foredrag. 
 Temaaften har tidligere været holdt i samarbejde med kommunen.  
 Hvad kunne være et highlight for de unge frivillige ? 
 Skal vi lave et arrangement, hvor vi anerkender dem ? 
 Punktet tages med som selvstændig punkt til næste møde. 
  
 
 -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 
 
6. -Evt. 
  
  
  
  


