
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 71 
Aabenraa Svømme- og Idrætscenter 
Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 17.00 

 
 
Deltagere; Jan Bundgaard, Susanne Lage,  Hans Jørgen Christensen  (Sjønne),  
       Kent Nissen,  Inge Johnsen,  Dres  Hansen, Erik Steen Boe, John Hansen,  
       Keld Møbjerg, Karin Rastrup 
 
Afbud/Fraværende: Andreas Hansen 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af ref. nr. 70 
 Referatet blev godkendt.. 
 
2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 Jan har haft et formøde med Sjønne, og Asbjørn forud for deres møde i dommerkomiteen,  
 der skal udvælge hvilken arkitekt gruppe, der skal stå for opførslen af Multiarena Aabenraa. 
 De talte bl.a. om Fritidsrådets indgang til at deltage i dommerkomiteen og orienterede om 
 handicapidræts ønsker til den nye hal, og at der samtidig var forslag om at lave noget for 
 handicapidrætten i Enstedhallen. 
 
 Jan har, sammen med forvaltningen, deltaget i et møde i Tønder med andre 
 folkeoplysningsudvalg fra andre kommuner. Vi har ingen folkeoplysningsudvalg i Aabenraa, 
 og kunne derfor se, at der var en forskel på  tankegangen, da vi er anderledes organiseret
 med Fritidsrådet. Vi har bl.a. ingen talerør for aftenskolerne.  
 Men det var fint at høre, hvordan det foregår andre steder.   
 
 Budget 2015 - Fritidsrådet bliver ikke ramt. Nedsættelse af lokaletilskud var et forslag i  
 sparekataloget, men er ikke taget med i det endelige spare budget. 
 Jan tager kontakt til Jens Juhl for at høre om vi er høringsparter i forhold til budget. 
 
 Jan har tidligere haft jævnlige møder med afdelingsleder på forvaltningen. Det har ikke været 
 gennemført i længere tid men tages nu op igen. Det bliver formegentlig med Charlotte  
 Brunsgaard fra forvaltningen. 
 
 Nyt fra øvrige medlemmer: 
 Susanne/HFIF-  Holbøl er blevet tildelt blomst nr. 2 i Blomstrende Landsby. 
            Foreningen HFIF er i gang med en foreningsprojekt med hjælp fra Janne Bonde DGI. 
 Vi vil styrke vores forening - og vi starter i hovedbestyrelsen. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Erik/Løjt Idrætsforening -  Er i gang med at etablere et ombygningsprojekt til 
 3 mio. kr.  
 Kommunen har først sagt ja til at give kommunegaranti men det ser ikke ud til  
 at kunne lade sig gøre, da det er et privat firma, der indgå i projektet. Så det skal 
 der findes en afklaring på. 
 
 Karin/Spejder - Spejderne er startet op igen efter sommerferie. I Ravsted mangler 
 der dog ledere til 40 spejdere. De andre steder går det rimelig godt.   
  
 John/ Rødekro Tri - Idrætsforeningen har holdt møde med emnet; hvordan orientere 
 vi hinanden gensidig, så alle får en god oplevelse med deres arrangement.? Så ikke 2 eller 
 flere store arrangementer ligger samme dag , f.eks.! 
 Der er også søgt penge ved kommunen til et Åbenvands arrangement. Kommunen ville i møde 
 komme ansøgningen hvis de ville lave om i konceptet. Så det var ikke bare et Nej fra kommunen 
 så det virkede mere positivt. 
 
 Kent/ Aabenraa Golfklub - Sæsonen er ved at være slut. 
 
 Inge/ Handicapidræt - Vi havde et godt stævne i Gråsten "Med og uden handicap", hvor 
 politikere var aktive bl.a. i basket i kørestol, håndbold i kørestol mod rigtige håndboldspillere. 
 Foreningen er ved at sætte sig ind i det nye Foreningssystem - Conventus. 
 
 Dres /Bylderup Bov IF - Startet på indendørs sæsonen. Der er kommet mere tryk på hallen 
 efter den nye skolereform. Hallen er meget optaget. 
 Der opføres et nyt Banderum, og der arbejdes meget på at få etableret en ny springgrav. 
 
 Sjønne/Aabenraa Firmaidræt - Har lige afviklet "Mande Hørm" med godt 900 deltagere. 
 Et godt arrangement med kun få skader; 2 brækket ankler og en forvreden skulder. 
  
3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Keld har sendt kontingent opkrævninger ud. Stadig nogle mailadresser der kommer 
 retur. Så der mangler vi nye kontaktpersoner i disse foreninger. 
 Keld har også udbetalt  honorarer til bestyrelsen. 
  
4. Tema aften 2014 
  Tema aften den 4. november kl. 19.00 med Kostguruen Martin Kreutzer.  
  Han skal hav 15.000 kr. 
  Invitation er sendt ud til alle medlemsforeninger under AAF - for 14 dage siden. 
  Invitation sendes også til Elite Aabenraa. 
  Der er tilmelding til aftenen - John sender reminder ud ( hvis der stadig er ledige   
 pladser) ugen inden. Pt. er der 38 tilmeldte.  
 John er tastmaster denne aften. Jan fortæller lidt om AAF´s arbejde. 
 Måske der sættes noget i avisen op til den 4. november. 
5. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Intet nyt  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Multiarena Aabenraa 
 Arkitektforslag offentliggøres senere i dag (7.10.2014) på IBC. 
 Sjønne har været med i dommerkomiteen der skulle udvælge hvilket arkitekt forslag 
 der skulle vinde konkurrencen om at stå for tegning af den nye Multiarena. 
 Desforuden er rådgivningsfirmaet Kuben med i dommerkomiteen.  
 
 -Aktivitetspuljen 
 Bov IF har Håndbold har netop fået bevilliget 7000 kr. til deres håndboldskole. 
 Der er indtil nu bevilliget 119.000 kr. i år. Der er ca. 40.000 kr. tilbage. 
 Der er på mødet udleveret oversigt over bevillinger i 2014 
 
 -Anlægspuljen 
 Ingen nye ansøgninger modtaget. 
 Sjønne  forventer dog der kommer en ansøgning fra Aabenraa Fodboldafd., da de gerne 
 vil opføre en kunstofbane, så de kan spille 7-mandsfodbold. De er også ved at opføre 
 en større kunstofbane. 
 Keld kan altid først udbetale evt. bevillinger, når der foreligger et regnskab. Der kan også 
 udbetales inden et projekt er helt  færdigt. 
 Der er på mødet udleveret oversigt over ansøgninger og bevillinger i 2014. 
  
 -Fritidspolitikken herunder Breddeidrætskommune 
  Intet nyt 
 
 -Sundhedsområdet 
 Projektet " Aabenraa i bevægelse" har fået lavet en app, der skal gøre det nemmere for  
 foreningerne at reklamere med deres aktiviteter, så andre der har lyst kan deltage. Og det 
 er uanset om det er en éndags aktivitet f.eks. rundbold eller det er foreningernes tilbud 
 generelt. 
 Det er foreningerne der skal melde aktiviteter ind. 
 "Aabenraa i bevægelse" går ind under Breddeidrætskommune-projektet.  
 
 -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 
 
6. Evt. 
 Det næste Repræsentantskabsmøde, foreslås afholdt tirsdag i uge 8 /2015 på Rødekro Kro 
 Jan booker lokaler. 
  
  
  


