
 

Hjemmeside: www.aaf-aabenraa.dk 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 60 
Aabenraa Golfklub, Sandskærvej , Løjt 

Tirsdag d. 7. maj 2013 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Andreas Hansen, Susanne Lage, Sjønne, Erik S. Boe Svend Petersen, Jan 
Bundgaard, Gerda Thielsen, Karin Rastrup, Henrik Søgaard. 
Afbud: Andreas Bonde  -  Fraværende: Jørn Rasmussen, Kjeld Møbjerg. 
 
Mødet indledtes med en præsentation af en ide til et nyt Sundheds-projekt i Aabenraa 
Kommune ved Holger Jacobsen. Der er ønske om at Fritidsrådet bidrager til projektgruppen 
med et medlem. Æresmedlem Gerda Thielsen bliver Fritidsrådets repræsentant i projektet.  
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af ref. 59 – Referatet blev godkendt 
 

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Kultur og Fritid har fået ny chef efter organisations ændring i kommunen. 
Punkter til næste møde med ÅK bedes medbragt på næste møde i Fritidsrådet 
Formanden genudsender mail omkring Teencoach. 
Svend fortalte om mange nye medlemmer i golfklubben, efter man har fået det nye 
klubhus. Åbenrå Golfklub har ca. 750 medlemmer. 
Karin afholdt fælles arrangement i Ensted med spejderne, der var 180 deltagere ..både 
børn og voksne på tværs af organisationerne. 

 
3. Nyt fra kassereren, Nye medlemmer og økonomi 

Kasserer fraværende, derfor ingen opdatering på regnskabet.  
Der skal udsendes opkrævning af medlemsgebyr hurtigst muligt. Henrik tager sig af 
denne. 
 

4. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
- Kultur- og Fritidsudvalget 
Referat nåede at komme inden mødet og er fremsendt til alle. 
- HAL 3  
 DGI ønsker øget indflydelse og styring. ÅK virker meget interesseret i at inddrage DGI, 
således at ÅK til en vis grad kan outsource kommunens haller. Sjønne beretter nærmere på 
næste møde. 
- Erkendtligheder 
Arrangementet er afholdt ca. 220 deltagere,heraf 130 børn som fik uddelt biografbilletter. 
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- Aktivitetspuljen 
Ansøgning om tilskud på 2x10.000 kr. til medfinansiering af afholdelse af Sundhedsstafet i 
2013 afvist i AAF. AAF vurdere alle ansøgninger fra frivillige folkeoplysende foreninger til 
aktivitetspuljen individuelt, og der kan ikke opnås tilskud til den del af udgifterne der også 
finansieres af Aabenraa Kommune. 
- Anlægspuljen 
Fortolkningen af reglen om tilskud blev diskuteret. Formanden underretter Kultur og Fritid. 
- Fritidspolitikken – Intet nyt 
- Sundhedsområdet 
Se ovenfor – præsentation ved Holger Jacobsen 
- Landdistriktspolitik – Intet nyt…ny medarbejder undervejs. 
- Temaaften 2013 – Ingen dato…input modtages gerne. Gode ideer efterlyses. 
- Andre aktiviteter vi deltager i – pt. ingen. 

 
 

5. Evt. 
Der er ikke valgt en afløser for Gerda’s poster på sundhed og landdistrikt området. 
 
Tak for god ro og orden… 
 
Referent – Henrik Søgaard 
 
 

 


