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	Referat fra bestyrelsesmøde nr. 80
Mødested: Løjt idrætscenter
Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 17.00


Deltagere; Jan Bundgaard, Susanne Lage, Therese Fabrin, Kent Nissen, John Hansen, Erik Steen Boe, Karin Rastrup
	      

Afbud/Fraværende: Allan Niebuhr, Andreas Bonde, Inger Johnsen og Kels Møbjerg?

Erik bød velkommen til Løjt og fortalte lidt om stedet og sportsloungen (som vi sad i), som AAF har givet tilskud til. Sportsloungen er kun til brug for idrætsforeningens medlemmer. Rigtig fint mødelokale.
Rummet bliver brugt.


Dagsorden/ Referat:
	
1.	Godkendelse af ref. nr. 79
	Godkendt.

2.	Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
	Jan har siden sidste møde sendt info ud om:
	- et møde den 17. november hvor man bl.a. vil sætte fokus på at få flere seniorer i 	foreningerne. Ud fra invitationen lyder det til at blive en spændende aften.
	- Info omkring at sælge lodder ude i foreningerne og være med til at støtte Børnetelefonen

	Jan har deltaget i en workshop den 5.10.15 omkring ældre og handicap. Hvad kan vi gøre, for
	dem. Gode ideer blev givet.
	Der er workshop om søgning af tilskud m.v. den 7.10.15
	Jan snakker med Carsten Gram angående samarbejde omkring Fundraising-netværk
	Der er ikke oplevet de store problemer med at søge tilskud efter de nye regler - brug af 	Conventus.

	Nyt fra øvrige medlemmer: 

	Jan/Hjordkær Idrætsforening -   Har søgt tilskud ved AAF Anlægspuljen. Jan er inhabil i denne 	afgørelse. John og Kent vurdere ansøgningen.

	Erik/Løjt Idrætsforening -  Informerede i starten om Løjt Idrætsforening.	

	Susanne/HFIF -  Samarbejde med skolen og DGI om at uddanne elever til mini instruktører 	rollen. Der har været afholdt foreningsdag i Padborg - indbudt af Bov Lokal råd. Et rigtig fint
	arrangement. Holbøl deltog med gymnastikafd. Friskolen, Borgerforeningen og Mountainbike 	afd.

	Kent / Aabenraa Golfklub -  Arbejder på at få økonomien på højkant igen. Fået bygget en 	overdækning ude ved golfbanen, så man kan "slå" i tørvejr.

	Therese / Hovslund IF -  Har lige afholdt idræts uge, der "køre" fra onsdag - lørdag. Det gav et 	mindre overskud men ikke tilfredsstillende. Der mangler opbakning fra byen.

	Karin - Spejderne  - Der har været "Spejder-dag" på gågaden i Aabenraa. Der var deltagelse
	af 5 grupper. Spejderne var synlige  i gågaden. Børnene kunne prøve forskellige aktiviteter.

	John/ Rødekro Tri- og Motion -  Har deltaget i projekt "Hal optimering" i kommunen. John 	blev efterfølgende inviteret til dialogmøde med Rødekro svømmehal. Et meget givende møde.
	Oparbejdede misforståelser blev ryddet af vejen eller i hvert fald blødt op.
	Der er en trend i gang rundt omkring i klubberne med at lave Events inden for Løb-motion-	triatlon. DAF og DGI er gået i samarbejde om forskellige løb- events.  DGI afholder Løb	-	Motion events og DAF tager sig af atletikdelen.  Rødekro Tri- og motion skal lave nogle 	"prøve-løb" som forsøg, efter de nye aftaler. Løbene kaldes "GO-RUN" og er gratis løb.
	Foreningen arbejder stadig med ændring af Foreningsnavn, der vil kræve en vedtægtsændring.
	Vil gerne hedde Rødekro Tri-og Motion.	
	Foreningen vil også gerne have udvidet redskabsrummet men ved at henvende sig til 	kommunen, viser det sig, at de nuværende bygninger er opført ulovligt. Så lige nu kan der ikke
	udvides noget redskabsrum. Spørgsmålet er om de nuværende bygninger for lov til at stå!!

3.	Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi.
	Der skal følges op på kontingenter for 2015. Kassereren var fraværende. Jan tager kontakt
	til kassereren.
	
4.	Udvalg, orientering om status og tiltag m.v.

	-Kultur og Fritidsudvalget
	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!
	Vi laver punkter i forhold til opfølgning fra sidste møde. Svar på de spørgsmål vi havde. 	Budget / Reducering. Aktivitets- og Anlægspulje. Lave et "kommunekort" der viser hvor i 	kommunen tilskuddene bliver brugt! Det vil synliggøre at vi favner hele kommunen.
	
	-Multiarena Aabenraa
	Der kommer en hal rapport.
	
	-Aktivitetspuljen
	Oversigt over bevilligede tilskud er netop sendt rundt til medlemmerne af AAF. Der var en kort 	orientering.
	
	-Anlægspuljen
	Der er 175.000 kr. til rådighed resten af året.
	Der foreligger pt. nye ansøgninger til behandling.
	Derudover blev der drøftet hvordan tilskuddet bliver beregnet. Når man beregner tilskud som 	er 50% af  samlet udgift, inkl. frivillig arbejdskraft-timer. Det betyder at vi giver også tilskud til 	frivillig arbejde, da det er den samlede udgift til projektet, der danner beregningsgrundlaget.
	Der blev drøftet om man evt. skulle trække værdien af det frivillige arbejde  fra den samlede 	udgift inden tilskuddet beregnes? Men retningslinjerne for Anlægspuljen siger, at alle udgifter
	medregnes i beregningsgrundlaget.

	Der er modtaget ansøgning fra BOV IF Cricket - ansøgning godkendt.
	

	-Fritidspolitikken 
	 Er drøftet
	 -Sundhedsområdet
	Intet nyt

	-Tema aften 2015
	Der arbejdes med at lægge tema aften sammen med repræsentantskabsmødet i februar 2016
	Kent følger op på mulig oplægsholder.

	- Repræsentantskabsmøde 2016    Tirsdag den 23. februar 2016 på Røde Kro Kro
	Jan sørger for dirigent.


	 -Andre aktiviteter vi deltager i
	Ikke for tiden.
	
6.	Evt.
	Hjemmesiden er klar. Ser fornuftig ud. Der skal lægges billeder ind af bestyrelsesmedlemmer

	Næste møde den 3. november 2015 kl. 17.00
	
	

