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Reff. fra ordinært repræsentantskabsmøde 
Tirsdag den 30. Marts 2010 

Folkehjem Aabenraa 
 

 
Der var mødt 11 personer til mødet. 
Formanden bød velkommen og gik til første punkt på dagsordenen 
 
1.  Valg af dirigent og referent 

Til dirigent blev valgt:.  Pia Dethlefsen 
Til referent                      Andreas Hansen 
 

2. Pia konstaterede herefter at mødet var rettidig varslet 
 Og gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af  års beretning (beretning vedlægges) 
  
 Kommentarer til beretningen. 
 Pia efterlyste tilbagemelding til de foreninger som havde indstillet personer til hædring, både hvis det var 

positiv eller negativ, så foreninger vidste besked, også datoen for afholdelse af hædrings mødet, ønskede 
foreningerne tilbagemeldt. 

 Jens Juhl lovede at tage dette med hjem til forvaltningen, han mente samtidig at det var vigtigt at gøre 
foreningerne opmærksom på, at selv om deres indstilling ikke kom med i denne omgang, måtte/kunne de 
godt søge igen det efterfølgende år. 

 Gerda mente at marts var en meget travl måned, og at det måske var skyld i det beskedne fremmøde, og at 
møde til næste år, kunne ligge noget før. 

 Pia spurgte til om forsamlingen mente det var brug for et fritidsråd når opbakningen ikke ligefrem var 
prangende, forsamlingen mente nu nok det var en god ide med et fælles talerør overfor kommunen. 

 
3. Regnskab til godkendelse 
 Kasserer Jørn Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab, og det blev enstemmigt godkendt ( 

regnskabet kan ses på AAf´s hjemmeside) 
 

4. Godkendelse af nye medlemsforeninger. 
 Der lå ingen foreninger til godkendelse. 
 
5. Orientering om budget 

  Budgettet blev godkendt og kan ses sammen med regnskabet på AAF`s hjemmeside. 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
 Efter en længere debat om for og imod kontingent, kontingentsatser, om problemer med at få de rigtige 

mail adresser på medlemsforenings kasserere, blev der enighed om at fastholde de nuværende takster. 
 
7. Der var ingen indkomne forslag. 
 
8. Valg af formand, jævnfør § 11 
 Der var genvalg til Jan Walther-Bundgaard 
 
9. Valg af den øvrige bestyrelse 
 Der var genvalg af samtlige, undtagen Annelise Furdal som ikke ønskede genvalg 
 Bestyrelsen bemyndigedes til at supplere bestyrelsen med den sidste plads (gerne fra Rødekro området) da 

ingen af de fremmødte ønskede at lade sig vælges. 
 Det samme gør sig gældende med hensyn til suppleanter. 
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10. Valg af 2 revisorer 
 Der var genvalg til Birthe Poulsen, og nyvalg til Pia Dethlefsen. 
 
11. Eventuelt. 
 Henrik mente at det ville være en god ide  med lidt yngre kræfter i bestyrelsen. 
 Jan mente det var vigtigt at vi fik meldt ud at fritidsrådet ikke nødvendigvis skal bestå af 

bestyrelsesmedlemmer ude fra foreninger, men at det lige så godt kan være menige foreningsmedlemmer. 
 Henrik har op til dette møde sendt pressemeddelelse til jydske vestkysten, men den er kun med under 

dagens begivenheder, og han mener samtidig at det er vigtigt at vi hele tiden sørger for så meget 
presseomtale som muligt. 

 Jan mente også at fritidsrådets berettigelse kunne ses ud fra at ingen medlemsforeninger har meldt sig ud. 
 Jens Juhl mener at det måske er nødvendigt gennem annoncering i løbet af året, at gøre foreningerne 

opmærksom på indstilling til de forskellige hædringer. 
 Dres mente også at det samme gjaldt for indstilling til ungdommens uddeling af erkendtligheder. 
 Gerda til kommune (Jens Juhl) er vi helt ajour med mail adresser til de forskellige foreninger, for det er et 

problem med udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, og dermed med mailadresser. 
 Jens Juhl mente ikke det var noget problem at få adgang til kommunens mailadresse kartotek på 

foreningerne, og meddelte samtidig, at hvis en forening skiftede kasserer, og den nye så ikke var helt inde i 
de forskellige deadlines  for forskellige tilskudsansøgninger, er forvaltningen meget villig til at hjælpe, evt 
med et oplysende møde med vedkommende. 

 Erik gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at får meldt ud, at der ifølge samarbejdsaftalen på 
sundhedsområdet, mellem kommunen og fritidsrådet, skal der findes ca. 6 personer, som er villige til at 
indgå i en styregruppe, gerne fordelt over hele kommunen, det gøres samtidig opmærksom på, at der er 
afsat et pænt beløb til området. 

 Søren gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at hvis man kender nogen som måske havde interesse i 
sundhedsområdet, at lige prikkede dem på skulderen. 

 Samtidig mente han også at det ikke kun er vores opgave, men i lige så høj grad kommunens at 
finde/udpege disse medlemmer af styregruppen. 

 
Referent 
Andreas Hansen 
Bylderup 
   

 
 


