
 
 

 
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 63 
Bylderup idrætscenter, Bylderup Bov 

Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 
 

 
Deltagere; Jan Bundgaard, Andreas Hansen, Andreas Bonde, Karin Rastrup, Susanne  
                   Lage, Sjønne, Kjeld Møberg, Hans Jørgen Christensen 
Afbud/Fraværende: Svend Petersen, Erik S. Boe, Jørn Rasmussen. 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af ref. nr. 62 
 Referatet blev godkendt. 
 
2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 Er blevet kontaktet af Aabenraa Kommune vedr. elektronisk afregning- og 
 bookingsystem - Conventus. Hvor mange foreninger bruger det? 
 Fritidsrådet har ikke indtryk af, at der er mange foreninger, der bruger et elektronisk 
 afregningssystem. Dog bliver det brugt ved større arrangementer. 
 
 Der er netværksmøde for idrætsråd i Region Syddanmark  den 10. september i 
 Fredericia idrætscenter  fra kl. 18.00 - 21.00. Er der nogen der kan deltage. Jan 
 Har ikke mulighed for at deltage. Tilmeldingsfrist fredag den 6. sept, 
 
 Jan har talt med Ane fra Kultur og Fritid. Hun er interesseret i at lave ansøgning fra 
 Aabenraa Kommune om at være Breddeidrætskommune. Forespurgt om Fritidsrådet  
 havde nogle input? : Når der foreligger noget mere konkret, vil vi forholde os til det.
 Men vi er ikke afvisende og det lyder meget interessant. 
  
 Nyt fra øvrige medlemmer: Intet nyt.  
 
 
 3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Der er udbetalt honorarer. 
 Kassereren sender kontingentopkrævninger ud med hjælp fra 
 en medarbejder fra Kultur for Fritid. Der er ca. 120 foreninger  
 i kommunen. 
 Spejderne er nogen steder på foreningslisten registreret forkert op 
 lyser Karin - men det skal de selv få rettet.  
 
4. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
 -Kultur og Fritidsudvalget 
  Intet nyt 



 
 

 
 

. 
 -Hal 3 
 Intet nyt - afventer nærmere beretning, fra arbejdsgruppen! 
 -Erkendtligheder 
 Intet nyt 
 -Aktivitetspuljen 
 Oversigt blev fremlagt. Der er søgt om 136.000 kr. til aktiviteter i 2013 
 Der er bevilliget 122.500 kr. og der er udbetalt 77.110 kr. indtil nu. 
 Dertil kommer at der mangler en ansøgning fra Uge vedr. tilskud til  
 Sommerfest. Ansøgningen er indsendt rettidig . Dres og Sjønne behandler 
 ansøgningen 
 
 -Anlægspuljen 
 Bov IF   har søgt om 25.000 kr. til anlæg. 
 Aabenraa Familieidræet har søgt om 35.000 kr. til anlæg 
 Begge ansøgninger er bevilliget 
 Tidligere ansøgning fra Bylderup gymnastikforening genbehandles og Sjønne 
 og Dres tager ud og ser på opgaven. Tages med på næste møde. 
 -Fritidspolitikken 
  Intet nyt 
 -Sundhedsområdet 
 - Vi er repræsenteret  i arbejdsgruppen vedr. “Let æ Rumpet” 
   Det er Gerda Thielsen, der er repræsenteret der. 
 -Landdistriktspolitik 
   Det er vi ikke længere med i - Punktet udgår 
 -Temaaften 
  Der er forslag om, at temaaften holdes i forbindelse med repræsentantskabsmøde. 
 Forslag til dato for repræsentantskabsmøde i 2014 : 18. februar 2014 på 
 Røde Kro - Kro.   
 -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 
 
5. Evt- 
 Næste møde er i Aabenraa Roklub ved Kjeld Møberg. 
  
  


