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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 77
MØDESTED: Aabenraa Golfklub, Sandskærvej 150, Aabenraa
Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.00


Deltagere; Jan Bundgaard, Keld Møbjerg , Inge Johnsen, Susanne Lage 
	      Erik Steen Boe, Andreas Bonde, Kent Nissen
	      

Afbud/Fraværende: John Hansen, Karin Rastrup, Therese Fabrin

Dagsorden/ Referat:

	
1.	Godkendelse af ref. nr. 76
	Referatet blev godkendt dog med den bemærkning at det ikke var BVU der havde stået for den
	nye hytte i Uge men "Frem Uge"

2.	Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
	- Har den 9. april været til undervisning i det nye foreningssystem "Conventus". Det var et godt
	kursus!. Alle i AAF skulle have fået en adgangskode tilsendt. De, der ikke har fået en kode skal 
	selv gå ind på conventus.dk. Men Jan tjekker lige op en gang til !!
	
	Den 20. april 2015 har der været  møde i kommunikationsudvalget hvor Uffe Vind fra 	kommunen deltog sammen med Jan og Kent, og John fra AAF.
	Mødet omhandlede den nye hjemmeside, der er under opbygning. Kommunen har lavet en 
	skabelon, vi vil "køre" efter. Og Kommunen vil hjælpe med at konvertere. Der er lavet en 
	kontrakt, der blev godkendt. AAF skal betale et gebyr for at få den nye hjemmeside sat rigtig
	i gang og med de rigtige informationer.

	Den 18. maj 2015 er der et møde/infoaften i Rødding omkring foreningsudvikling og 
	samarbejde. Oplægget lyder interessant,. Jan er tilmeldt og Susanne er også tilmeldt for DGI.

	

	Nyt fra øvrige medlemmer: 

	Jan/Hjordkær Idrætsforening -  Afholder snart en Sommerfest og loppemarked, der arrangeres
	af 7. klasserne.

	Andreas/Uge Idrætsforening -  Intet nyt.

	Erik/Løjt Idrætsforening -  Var ikke tilstede under behandling af dette punkt!.	

	Susanne/HFIF -  Er ved at oprette ny hjemmeside.   

	Inge/ Handicapidræt -  Der tager 2 el-hockey hold til Oslo på tur.
	
	Keld/ Aabenraa roklub -  Der roes på livet løs. Der er forskellige båd typer der kan 
	bruges i roklubben. Kajakken har bl.a. også vundet indpas.

	Kent / Aabenraa Golfklub -  Der har været og er meget foreningsarbejde for tiden. Der 
	arbejdes også på at få flere medlemmer. Og forskellige udvalg bliver etableret. Der kommer
	gang i hjulene igen.

3.	Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi.
	Der er penge på kontoen !
	Keld har også været på Conventus kursus men dog lidt usikker på hvad AAF eller hvordan 
	AAF kan bruge systemet. Men det skal nok bare lige prøves af.
	Der bliver udbetalt tilskud til Legeplads i Bjerndrup så snart regnskabet er sendt til Keld.
	Der er udbetalt tilskud til Bov IF vedr. Ansøgt tilskud til anlæg af Panda Baner (fodbold)

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

	-Kultur og Fritidsudvalget
	 Det ser ud til at vi beholder vores budget. Det vil udvalget ikke ændre på foreløbig! 
	MEN vi skal også have brugt vores penge - altså give tilskud til foreningerne.
	Næste møde med Udvalget er den 30. nov. kl. 14.30 
	Forslag til punkt til næste møde -  Krav til tilskud - herunder kan der gives tilskud til inventar!
	
	-Multiarena Aabenraa
	Jan forhøre sig på kommunen, Bent Thomsen, hvordan det går med projektet. 
	Også medhensyn til driftsformen.  

	
	-Aktivitetspuljen
	Oversigt over bevilligede tilskud blev udleveret. Alle ansøgninger til dato er behandlet.
	Susanne finde ud af hvor mange penge vi havde ved årsskiftet - hvor meget vi startede 2015 	med, for at få de rigtige rådighedsbeløb.
	
	-Anlægspuljen
	Der er nu bevilliget 157.350 kr. i tilskud. Der er 244.750 kr. til rådighed resten af året.
	Der ligger pt. 3 ansøgninger til behandling
	1)  Rødekro Tri og Motion søge tilskud til genetablering af løbs- og stisystem. Der søges om
	     30.000 kr.  - Ansøgning godkendt

	2)  Bov IF Gymnastik søger om tilskud til køb af musikanlæg. De mangler et når skolen
	     flytter til nye bygninger.  Vi sender ansøgning videre til Jens Juhl ( kommunen) for at
	    se om han har en pulje han kan bevillige noget fra. Vi mener musikanlæg høre ind under
	    inventar og ikke anlæg. Derfor mener AAF under de foreliggende retningslinjer ikke at 
	    kunne give tilskud

	3) Vesterbæk Motocros søger tilskud til køb af rendegraver som de skal bruge til at ved lige
	    holde banerne med.
	    AAF mener ikke en rendegraver høre ind under anlæg med er mere inventar, derfor kan der
	   ikke bevilliges tilksud

	
	-Fritidspolitikken herunder Breddeidrætskommune
	 Intet nyt

	 -Sundhedsområdet
	Intet nyt


	-Erkendtligheder
	Andreas, Inge og Susanne har den  14. april 2015 uddelt erkendtligheder for børn
	og unge - på rådhuset. En hyggelig dag.  Stor ros også til kommunen for forberedelserne.
	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.
	
6.	Evt.
	Næste møde er den 2. juni 2015
	
	

