Repræsentantskabsmøde d. 25. marts 2009 i Grænsehallerne Kruså

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af nye medlemsforeninger
5. Orientering om budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand, jævnfør § 11
9. Valg af den øvrige bestyrelse og to suppleanter, jævnfør § 11
10. Valg af to revisorer og en suppleant, jævnfør paragraf 13
11. Eventuelt
Formanden bød velkommen til 17 deltagere.

Ad 1.

Til hvervet som dirigent foreslog bestyrelsen Birgit Langelund, som blev valgt uden
modkandidater.
Til hvervet som referent foreslog bestyrelsen Søren Jensen, som blev valgt uden
modkandidater.
Dirigenten slog fast at repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet.

Ad 2.

Beretningen er indsat nedenfor:

Bestyrelsens beretning 2009
Bestyrelsen i AAF har i 2008 måtte sige farvel til 2 medlemmer: Anne-Katrine Skaarup og Peter
Asmussen. Bestyrelsen takker de 2 udtrådte medlemmer for et godt samarbejde. Samtidig er disse
medlemmer erstattet af hhv.:



Keld Møbjerg fra Aabenraa Roklub
Annelise Furdal fra Aabenraa Roklub

Begge suppleanter er indgået i bestyrelsens arbejde med et positivt engagement.

Hjemmeside: www.aaf-aabenraa.dk

Generelt et det vores opfattelse i bestyrelsen i AAF, at vi i 2008 har opnået en tillid i det politiske
system og overfor forvaltningen i Aabenraa Kommune, så vi kan gøre vores visioner og indflydelse
gældende til gavn for vores medlemsforeninger.

ERKENDTLIGHEDER OG INITIATIVPRISEN
Visionen: AAF ønsker at samarbejde med forvaltningen om tildeling af hæderspriser til sportsfolk
og andre, der har ydet en indsats indenfor fritidsområdet.
AAF samarbejder med Aabenraa Kommune i planlægningen og uddelingen af erkendtligheder og
priser til idrætsudøver eller et hold fra en idrætsforening hjemmehørende i Aabenraa Kommune. I
den forbindelse uddeles også initiativprisen hvert år af Fritidsrådet i Aabenraa Kommune.
Initiativprisen er uddelt første gang i 2008, og gives til en person der har taget initiativ eller startet
en aktivitet indenfor fritidsområdet. Modtageren af prisen i 2008 var Ulla Rørstrøm, og indstillet af
Rødekro Idrætsforening Gymnastikafdelings bestyrelse.
Gaven i 2008 var Pingvin (i keramik) og 500 kr.. Pingvinen skulle symbolisere en der kigger ud
over den store masse af daglige problemer og skimter nyt og går målrettet efter målet med små men
stabile skridt. I den forbindelse vil vi samtidig takke Aabenraa Kommune for deres støtte til
uddeling af initiativprisen.

FORENINGSMØDE I 2008
Visionen: AAF arbejder primært for bredden.
AAF har afholdt foreningsmøde med vores medlemsforeninger den 1. september i Stubbæk
Forsamlingshus. AAF ønsker at skabe de bedst mulige forhold for vores medlemsforeninger, og
årets tema til foreningsmødet i 2008 var ”TILSKUDSREGLER OG MULIGHEDER FOR
TILSKUD”. På foreningsmødet var oplæg om de gældende regler om tilskud inden for
folkeoplysningsområdet i Aabenraa Kommune, samtidig med inspiration til alternative muligheder
for tilskud og støtte i forhold til Jeres foreningsarbejde.
På foreningsmødet var der oplæg fra



Aabenraa Kommune ved Jens Juhl, om Aabenraa Kommunes gældende tilskudsregler og
muligheder for tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde. Bent Thomsen orienterede om
kommunens økonomi på fritidsområdet.
DGI ved Janne Bonde, om andre muligheder for økonomisk tilskud til foreningslivet, og
herunder hvordan foreninger på forskellig (alternativ) vis har fået/kan få midler til deres
arbejde.

I relation til hertil kan vi oplyse om, at Aabenraa Kommune laver temaaften om fundraising den 25.
Maj 2009 med overskriften ”Tilskud til det næste projekt”.
Samtidig har AAF et samarbejde i gang med kommunen – eventuelt også med inddragelse af DGI om en temaaften med: Hvordan skaffer vi frivillige ledere, hvordan fastholder vi frivillige ledere og
hvordan gør vi det attraktivt at være frivillig leder i Aabenraa Kommune. Temaaftenen forventes
afholdt i september 2009.

SAMARBEJDET MED AABENRAA KOMMUNE
Visionen: AAF forventer
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AAF arbejder primært for bredden
at få indflydelse på udformning af værdier og målsætninger for politikker indenfor
Fritidsområdet
 at blive inddraget i den politiske budgetfase
 at blive inddraget i beslutninger om større investeringer og nyanlæg som påvirker
Fritidslivet
 at blive inddraget i fordeling af tilskud til foreninger til: uddannelse af ledere, trænere,
redskaber og anskaffelser til mindre og større investeringer.
I 2008 har AAF haft 3 dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget. På disse dialogmøder har der
været behandlet emner i forbindelse med:
Den 10. April 2008:
 Gennemgang og drøftelse af udkast til Kultur- og Fritidspolitikken.
Den 11. August 2008:
 Evaluering af processen med Kultur- og Fritidspolitikken.
 Udarbejdelse af handlingsplan vedrørende Fritidspolitikken.
 Reduktioner i budgettet for 2008, herunder overførsler fra 2007.
 Budgettet for 2009 og overslagsårene.
 Drøftelse af Aabenraa Fritidsråds fremtidige rolle, herunder forespørgsel om økonomisk
bidrag til arbejdet i AAF.
 Henvendelse fra RAA Billiardklub vedrørende eventuelt opførelse af energirigtigt klubhus.
Den 3. November 2008:
 Forslag til samarbejdsaftale mellem AAF og Kultur- og Fritidsudvalget.
 Drøftelse af forslag til tids- og handleplan for Kultur- og Fritidspolitikken 2009-2012.
 Orientering om projekt ”Elite Aabenraa”.
I forbindelse med udarbejdelse af tids- og handleplan vedrørende Fritidspolitikken og
samarbejdsaftalen med Aabenraa Kommune, har der været nedsat en arbejdsgruppe med 3
repræsentanter fra AAF sammen med forvaltningen.
AAF arbejder primært for bredden, og i 2009 har vi endvidere fået udpeget en repræsentant til
byggestyregruppen med henblik på afdækning af behovet for en multihal i Aabenraa Kommune. Vi
forventer endvidere, at AAF bliver inviteret med i styregruppe i forbindelse med ”Elite Aabenraa”
konceptet.
Samarbejdsaftalen:
AAF har underskrevet samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget, med der formål at AAF
skal virke som bindeled mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådets medlemmer for at
fremme idræts- og fritidslivet i Aabenraa Kommune.
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Samarbejdsaftalen tilgodeser vores visioner/forventninger om indflydelse overfor kommunen, og
ifølge samarbejdsaftalen udbetaler Aabenraa Kommune et årligt beløb til driften af Fritdsrådet. Der
er udbetalt 20.000 kr. til driften i 2009.
AAF har endvidere underskrevet samarbejdsaftalen i tillid til, at der laves tillægsaftale til
samarbejdsaftalen med 2 konkrete puljebeløb til hhv. aktiviteter og anlæg til fordeling af Aabenraa
Fritidsråd, i forhold til vores medlemsforeninger.
På nuværende tidspunkt har AAF desværre ikke kunnet forhandle sig til et puljebeløb til anlæg.
Men vi vil løbende følge op på, at der laves en tillægsaftale til samarbejdsaftalen med et konkret
puljebeløb til anlæg til fordeling af AAF.
I 2009 og fremover har Kultur- og Fritidsudvalget derimod afsat 100.000 kr. årligt som AAF kan
disponere over, til nye initiativer, stævner og underskudsgarantier. Puljen kan søges af alle
kommunens foreninger under folkeoplysningsområdet, og administreres af AAF, der behandler
ansøgninger om midler fra puljen fra idræts- og fritidslivet.
AAF udarbejder p.t. retningslinjer for puljen, der skal godkendes af kommunen senest den 1. Maj
2009.
Tids- og handleplan for Kultur- og Fritidspolitikken :
Kultur- og Fritidspolitikken er godkendt i Byrådet den 29. oktober 2008, og det har ikke været
muligt for Kultur- og Fritidsudvalget at udarbejde en tids- og handleplan for igangsættelse af
Kultur- og Fritidspolitikken i 2008. Tidsperioden er derfor ændret til 2009-2012.
AAF er indarbejdet som en central nøglespiller i udmøntningen af politikken på fritidsområdet.
Aabenraa Fritidsråd (AAF), den 25. Marts 2009
Beretningen blev sat til diskussion:




Folke Kryger bemærker til beretningen at det er en god udvikling, at Aabenraa Kommune
nu bidrager økonomisk til driften af Fritidsrådet.
Birgit Langelund bemærker at det ser ud som at det er givtigt, at der er én repræsentant på
den anden side af bordet.
Erik Steen Boe fortalte kort om processen omkring samarbejdsaftalen og de to puljer.
Processen blev beskrevet som lang og tung.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad. 3.

Jørn Rasmussen forelagde regnskabet, som kan ses på hjemmesiden.

Regnskabet blev sat til diskussion:


Folke Kryger spurgte til størrelsen af kørselstilskuddet i forhold til regnskabets øvrige
poster.
Jørn Rasmussen og Jan Walther Bundgård gjorde opmærksom på, at beløbet dækker de
omkostninger der er ved at sidde i Fritidsrådet
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Annelise Furdal bemærkede at det er positivt at kørselsomkostninger bliver dækket, så
enhver har mulighed for at involvere sig i arbejdet, uanset hvor i Aabenraa Kommune man
måtte være bosat.
Folke Kryger bemærkede, at det var forholdet mellem budgettets poster der var hans ærinde,
og opfordrede Aabenraa Kommune til at øge tilskuddet til Fritidsrådets drift, så forholdet
kunne ændres.
Erik Steen Boe afsluttede diskussionen med, at han hellere så større puljebeløb til aktiviteter
og anlæg.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4.

Der er ingen foreninger, der kræver speciel godkendelse

Ad. 5.

Jørn Rasmussen forelagde budgettet, som kan ses på hjemmesiden.

Budgettet blev sat til diskussion:


Henrik Søgaard spurgte om der skal afholdes dobbelt så mange møder i 2009.
Jørn Rasmussen oplyste, at der er budgetteret med 10 møder á kr. 1.000,- og mens at der i
2008 var en del foreninger der sponsorerede afholdelsen af bestyrelsesmøderne, er dette ikke
fast indregnet i budgettet.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 6.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Ad. 7.

Ingen indkomne forslag.

Ad. 8.

Punktet udgår jævnfør § 11.

Ad. 9.

Bestyrelsen oplyser, at der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Erik Steen Boe og Gerda Thielsen blev genvalgt.
Henrik Søgaard og Andreas Hansen blev nyvalgt.
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Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege to suppleanter om nødvendigt.

Ad. 10.

Bestyrelsen oplyser, at der skal vælges to revisorer for henholdsvis et og to år, samt en
revisorsuppleant.

Ida Hansen blev valgt for to år.
Birthe Poulsen blev valgt for et år.
Birgit Langelund blev valgt til suppleant.

Ad. 11.

Eventuelt



Ida Hansen fortalte om valgproceduren til ungdomsskolebestyrelsen.
Aabenraa Fritidsråd skal inden efteråret 2009, have fundet en kandidat til at indtræde i
bestyrelsen for de kommende fire år. Det skal være en kandidat, der brænder for at udvikle
tilbuddene til unge i aldersgruppen 14-18 år.



Jørn Rasmussen opfordrede medlemsforeningerne til at få opdateret kontaktoplysninger med
de rigtige mail adresser på formand og kasserer.



Erik Steen Boe opfordrede medlemsforeninger til at melde til Fritidsrådet med emner som
foreninger mener kunne tages op af Fritidsrådet.



Henrik Søgaard foreslog, at der blev tiltrukket nogle større idrætsarrangementer til
Aabenraa. Henrik Søgaard opfordrede videre Fritidsrådet til at blive bedre til at vise flaget.
Andreas Bonde gav udtryk for, at forløbet til nu havde været præget af den meget tunge
proces med at få puljemidler til aktiviteter og anlæg, og at det var hans forventning at der
med disse puljer bliver meget mere røre om Fritidsrådet.

Birgit Langelund takkede for en god debat og nedlagde sit hverv
Efter repræsentantskabsmødet fortalte Povl Kylling Petersen om Elite Aabenraa konceptet.
Reff. Søren Jensen
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