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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 76
MØDESTED: Uge Forsamlingshus
Tirsdag den 7. april 2015 kl. 17.00


Deltagere; Jan Bundgaard, Keld Møbjerg , Inge Johnsen, Susanne Lage 
	      Erik Steen Boe, Andreas Bonde, John Hansen, Terese Fabrin
	      

Afbud/Fraværende: Kent Nissen, Karin Rastrup

Dagsorden:

	Inden vi gik i gang med bestyrelsesmødet var i nede og se BVU´s nye samlingssted. De har	fået bygget en ny rigtig flot stor hytte - der er åben i den ene ende, og hvor der er plads til 	ca. 50 personer. Aabenraa Fritidsråd har givet tilskud til dette projekt.

1.	Godkendelse af ref. nr. 75
	Referatet blev godkendt. .

2.	Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
	Velkommen til Terese Fabrin, der er nyt medlem af Fritidsrådet. Terese kommer fra Hovslund 
	Gymnastikforening.
	
	Jan har været til møde med forvaltningen; Charlotte Brunsgaard og Ane Tarp Hansen. De vil
	gerne være med til at synliggøre AAF noget mere. Pressemeddelelse bliver udarbejdet.
	Også en god ide at skrive til foreningerne når de får tilskud, at de gerne må nævne AAF hvis de
	sender pressemeddelelser ud efterfølgende.
	
	20. april 2015 er er møde i kommunikationsudvalget hvor Uffe Vind fra kommunen deltager.
	Mødet kommer bl.a. til at omhandle den nye hjemmeside, der er under opbygning.

	13. april 2015 er er møde med Kultur og Fritidsudvalget. Mødet forgår på rådhuset. 
	
	Kommunen opsiger aftaler med de selvstændige haller med udgang af 2016!

	9. april 2015 er der undervisning i det nye foreningssystem Conventus. Det er sammen med
	Kulturel Samråd. Keld deltager også.
	
	Nyt fra øvrige medlemmer: 
	Jan/Hjordkær Idrætsforening -  Har haft foredrag om "kost og vaner", og hvordan man holder 
	vægten. Foredraget var et led i Sundhedsstafetten.

	Andreas/Uge Idrætsforening -  Intet nyt.

	Erik/Løjt Idrætsforening -  Der afholdes snart "Løjt Løb". Så er vi i gang med en 
	modernisering af idrætsanlægget. Cafeteriet laves om til Sport lounge. Kun tilgængelig for
	medlemmer.	

	Susanne/HFIF -  29. august 2015 afholdes der en fælles foreningsdag for alle foreninger i
	tidligere Bov Kommune. Bov Lokalråd har taget initiativ til denne dag. Alle foreninger kan
	gøre reklame for sig selv.   

	Inge/ Handicapidræt - I forbindelse med at AAHI  afholder en sportsskole i uge 27 med 
	forskellige aktiviteter,  hvor der deltager mellem 38-40 børn har DHIF meddelt at de ikke
	længere stiller med en konsulent Så AAHI går i samarbejde med foreningen "Godt Gået", 
	omkring dette projekt. Og det er nu besluttet at ordningen bliver permanent arrangeret af 
	disse 2 foreninger.
	29. august 2015 holdes der igen en sportsdag, med og uden handicap, i Gråsten.
	
	Keld/ Aabenraa roklub - Intet nyt.

	Terese/ Hovslund gymnastikforening -  Kommunen har anlagt ny fodboldbane, men den er
	dårligere end før! Den skulle omlægges sagde kommunen. Og det "bøvles" der nu med.
	Den har ikke kunnet bruges et helt år.
	Man er ved at se på et nyt fælles klubblad for Hovslund og Øster Løgum. Menighedsrådet
	skulle også blive en del af det nye fælles blad.
	Hovslund og Øster Løgum har hver deres hjemmesider med der er en fælles kalender.

	John / Rødekro Tri -  John, der også er med til at administrere Kommunens Fritidspas- 	ordning kunne oplyse at ordningen nu er udvidet i forhold til aldersgruppen. Nu er 
	skolebørn ( 0.-10. klasse) omfattet.

	I Rødekro starter man et nyt løb op - Stjerneløb - men der mangler tilmeldinger!

	Man har stillet forslag om at afdelingerne Rødekro Tri og Rødekro Motion bliver til
	Rødekro Tri og Motion. Det ville bl.a. lette ved tilmeldinger til stævner mv. Dog
	skal ændringen endelig godkendes på en generalforsamling.

	Der afholdes også et arrangement med Danmark´s bedste løbe træner Klaus Heckmann

	Man vil skabe en ny løbe sti inkl. en bro over en grusgravs sø. Forventet udgift - ca.
	200.000 kr.

	Der er også en undre over at kommunen kan give DHL Stafetten 300.000 kr. + en 
	underskudsgaranti. Et landsdækkende arrangement, der kommer til Aabenraa.
	Men mange penge til et arrangement.
	AAF tager punktet med til dialogmødet - bare som et undringspunkt.

3.	Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi.
	AAF har fået et nyt medlem - Høje Kolstrup Boldklub
	Keld skal se om han kan bruge Conventus til udsendelse at betalings påmindelser til 
	foreningerne.

	Honorar til bestyrelsesmedlemmer udbetales i september måned. Samme størrelse som
	tidligere år - 1500 kr.

5.	Udvalg, orientering om status og tiltag m.v.

	-Kultur og Fritidsudvalget
	 Der er møde med forvaltningen og udvalget den 13. april 2015
	
	-Multiarena Aabenraa
	Intet nyt

	
	-Aktivitetspuljen
	Oversigt over bevilligede tilskud blev udleveret. Der ligger pt. 3 ansøgninger, der 
	mangler behandling.
	
	-Anlægspuljen
	Der er faktureret 150.000 kr. i forhold til ansøgningerne vi behandlede på sidste møde.

	Der er ydermere modtaget en ansøgning fra BOV IF der søger tilskud til opførsel af 
	Panda fodbold baner.
	
	-Fritidspolitikken herunder Breddeidrætskommune
	 Begynder at røre på sig. Der skal laves en ny fritidspolitik i 2016.
	AAF er OBS -  Jan og John er på!

	-Sundhedsområdet
	Rødekro Tri har budt ind med arrangementer i det nye modul "Aabenraa i bevægelse".  Der
	er budt ind med ca. 20 arrangementer men der har ikke været nogen respons - endnu!

	-Erkendtligheder
	Andreas, Inge og Susanne er med når der den 14. april 2015 uddeles erkendtligheder for børn
	og unge - på rådhuset. En hyggelig dag.
	AAF uddelte  initiativ prisen den 23. marts 2015. Formanden overrakte prisen. Også her var det
	en fin aften.

	 -Andre aktiviteter vi deltager i
	Ikke for tiden.
	Der var ingen der kunne deltager i mødet med DIF - Erfa-møde. Vi afventer om der kommer et
	referat.

6.	Evt.
	Næste møde er den 5. maj 2015
	
	

