Fritidsrådets repræsentantskabsmøde tirsdag den 19.2. 2013 på Røde Kro,
Rødekro.
Finn Christensen fra Varde startede mødet med et inspirerende indlæg omkring hvordan man forvandler
kommunale spareforslag til positiv tænkning og får engageret det lokale forenings‐ og erhvervsliv i en
indsats for at ”knække kurven” ved at stå sammen og fokusere på løsninger i stedet for problemer.
Der arbejdes i VivaVarde udfra tre delkoncepter: Den digitale kommune, den reneste kommune og den
sundeste kommune.
Det er en proces i gang , hvor der hele tiden fokuseres på, at det er sammenholdet og det at man arbejder
tæt sammen på tværs af foreninger, kommune og politik, der giver udbyttet.

Jan Bundgaard, formand for Fritidsrådet, bød velkommen specielt til de nye foreninger der deltog i mødet.
Ifølge dagsorden blev Henrik Søgaard valgt som dirigent og begyndte med at erklære
repræsentantskabsmødet varslet og indkaldt korrekt tidsmæssigt jf. vedtægterne
Svend Pedersen udpeget som referant.
Herefter jf. dagsorden Formandens beretning om det forgangne år, hvor Jan Bundgaard især lagde vægt på
at Fritidsrådets arbejde bunder i at støtte det brede foreningsarbejde.
Fra Aktivitetspuljen er uddelt midler til 19 aktiviteter/foreninger til et samlet beløb på kr 89.400.
Formanden opfordrede til at man endelig søger som medlem af Fritidsrådet.
Anlægspuljen har udbetalt midler for kr. 200.000 til 4 foreninger. Det er bestyrelsens opfattelse, at
anlægspuljen er en stor succes og bestyrelsen kan kun opfordre til at tilføre puljen flere midler, idet disse i
stor udstrækning medfører øget samarbejde mellem foreninger og lokalområderne.
Fritidsrådet har herudover deltaget i to møder med kommunen omkring Fritidspolitikken, hvor der er
indsendt høringssvar inden kommunens budgetlægningsproces for 2013.
Herudover deltager Fritidsrådet i de workshops der arbejder for øjeblikket med den nye Hal 3 i Aabenraa.

Endvidere deltog Fritidsrådet i 2012 i udarbejdelsen af ny fritidspolitik i Aabenraa Kommune udfra flg. 4
hovedpunkter: Der skabes rum for samarbejde, det særlige for Aabenraa Kommune udnyttes, der sikres en
god fødekæde og bosætningsstrategien understøttes.
Fritidsrådet deltager aktivt i dialog omkring landdistrikterne hvor der arbejdes med en ændring af
politikken for kommunens landdistriktspolitik
Afslutningsvis opfordrede formanden til at bruge Fritidsrådet aktivt som et fælles konstruktivt talerør for
forenings‐ og fritidslivet i kommunen. Medlemmerne af Fritidsrådet dækker ca. 15.000 af kommunens
borgere – en ganske pæn andel.

Formandens beretning godkendt.

Regnskabet godkendt. Budget godkendt. Kasserer Kjeld Møberg gennemgik dette. Lille underskud på kr.
3.850. Der budgetteres med et lille underskud på kr. 6.650 for 2013. Kassereren gjorde endvidere
opmærksom på, at ansøgningerne for 2013 er begyndt at strømme ind.

Nye foreninger blev godkendt og optaget.
Kontingent satser fortsætter uændret i 2013.
Indkomne forslag – ingen.
Bestyrelsesvalg:
På valg: Erik Sten Boe – modtog genvalg
Svend Pedersen – modtog genvalg
Gerda Thielsen – modtog ikke genvalg, men fortsætter som supplent
Majken Muus Meier – udtræder af bestyrelsen.
Nyvalg: Spejderne stiller med en afløser for Majken. Afløservælges i løbet af marts måned
Holbøl IF ønsker i stedet at være repræsenteret i bestyrelsen ved Susanne Lage.
Gerda Thielsen som suppleant.
1 suppleant post står åben. Byd endelig ind hvis man vil være med.
Alle ændringer i bestyrelsen godkendt.

Formanden takkede samtidig Gerda Thielsen for et stort arbejde for tilblivelsen af Fritidsrådet og den
foregangskvinde hun har været for at styrke samarbejdet mellem de lokale foreninger og kommunen på en
konstruktiv vis.
Også stor tak til Majken for hendes arbejde i bestyrelsen.

Revisorerne Birthe Poulsen og Pia Dethlefsen begge genvalgt.

Eventuelt. Gerda benyttede lejligheden til at takke for samarbejde undervejs.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for det engagement der var udvist i aftenens løb.

Løjt, 24.02.2013
Referant
Svend Pedersen
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