
 
 
 
 

 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 91 

Mødested: Aabenraa Roklub, Strandvej 5, 6200 Aabenraa  

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 17.00 

 

 
Deltagere; Kjeld Møbjerg, Susanne Lage, Therese Fabrin, Karin Rastrup, Inge Johnsen, 

Kent Nissen, Erik Steen Boe, Andreas Bone, Folke Kryger, Gerda Thielsen 

 

Afbud: Jan Bundgaard    

 

 

Dagsorden/ Referat: 

  
1. Godkendelse af ref. nr. 90 
  

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 Velkommen til Folke Kryger. 
 

 Nyt fra øvrige medlemmer:  
 
 Karin - Spejderne -  udleveret reklame for Spejdernes Lejr 2017. Alle er inviteret  

 også selvom man ikke er spejder. Ellers intet nyt. 
 

 Therese -  Hovslund  Idrætsforening-  Har haft indbrud i deres klubhus!  
 
 Susanne - Holbøl -   Intet nyt. 

 Inge - handicapidræt -   Intet nyt 
 Kent - Aabenraa Golfklub -  Intet nyt 

 Folke- Bov IF - Intet nyt 
 Kjeld - Aabenraa Roklub  - Intet nyt 
 

 Andreas - BUV   - Fundet 2 nye medlemmer til Fritidsrådet.  
 Kent tager kontakt til dem. 

 
 Erik Steen - Løjt idrætsforening - Som et led i Udviklingsplanen for Løjt, har  
 kommunen godkendt at købe 2 ejendomme til nedrivning.. Det vil skabe mere plads  

 mellem skolen og idrætscenteret så der kan udvikles et aktivt område. 
   

3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Der er ikke kommet nye medlemmer 

 Der er pt. 78 betalende medlemmer 
 Der mangler stadig endelig afregning fra AABK, vedr. deres tilskud til hegn, 
 før kan tilskuddet ikke udbetales. 

 Og de mangler også at betale medlemstilskud til AAF!! 
 

 Kjeld forventer vi ender på et underskud på 16.000 kr. 
 Det skyldes blandt andet, at vi har betalt for specielt papir til vores brochure samt 
 15.000 kr. til foreningskursus. 

 Der er 190.000. kr. i puljemidler.  
 Afventer returmelding fra Bolderslev petang og Rødekro Tri- og motion.  

  
4. Vores hjemmeside 



 
 
 
 

 
 
 
 

 Therese er godt i gang med at lægge ting på hjemmesiden 

 

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

 

 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Mødet med udvalget afholdt den 5. december 2016 - på Rådhuset. Inge, Erik Steen,  

 Therese, Susanne og Karin deltog. 
 Info fra mødet: 

 -3 af de punkter AAF havde bemærkninger til i forhold til budget 2017, blev taget af  
  budgettet.  
 - Orientering om ny tilskudsmodel for hallerne. Der er en 4-årig prøveperiode. Det er 

   et gennemsigtigt og retfærdigt system. Der er også udviklet et point system. 
 - Udviklingskonto bliver i kommunen, da også foreninger der ikke er under folkeop- 

 lysningsloven kan søge.  
 
 -Fundraising netværk  - Intet nyt.   

 
 -Uddeling af erkendtligheder -  Jan har sendt indstilling videre til kommunen vedr.  

 Kultur og Fritidsudvalgets pris, der uddeles i januar 2017 

 
 -Multiarena Aabenraa 
 Intet nyt 

 
  -Aktivitetspuljen -  Aktuel oversigt udleveret.  
 Alle foreninger der har fået tilskud i 2016 har meldt tilbage, så de har fået deres  
 tilskud. 

 
 Talt om, om puljen måske skulle øges ? 

 Ud fra mødet med udvalget den 5.12.2016 kom det frem, at de måske vil se velvilligt 
 på en ansøgning udfra den kendsgerning at der er stor spejderlejr i 2017, hvor man 

 gerne vil have så mange børn med så muligt. Også dem, hvor det måske kan være en 
 økonomisk udfordring. Ved at øge puljen kan der gives tilskud til arrangementet. 
 

 Der blev aftalt af Karin fra Spejderne laver en indstilling og sammen med den sender  
 AAF en samlet indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. 

   
 -Anlægspuljen 
 Oversigt udleveret. 

 Modtaget ansøgning fra Bov If, der søger tilskud til hegn i forbindelse med etablering 
 af en kunstgræsbane i Kruså. 

 Besluttet at bevillige Bov IF 1/4 af udgiften. 
 

 - Fritidspolitikken 
 Udkast til Fritidspolitikken er i høring. 
  

 AAF synes det er svært at komme med et konkret høringssvar, da den er meget 
 overordnet.  
 Inge og Karin synes det har været en god arbejdsproces med fritidspolitikken. 

  
 AAF mener politikken skal være tiltænkt kommunens borgere primært, da de også er  

 ambassadører for ny tilflyttere. 
 Der er sikkert gode intensioner i fritidspolitikken og vi ser spændt på resultatet. 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

   -Sundhedsområdet 
  Intet nyt 

 
 -Tema aften 2016 
 Intet nyt 
 

  -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 

  
  
6. Evt. 

 Næste møde afholdes tirsdag den 3, januar 2017, hvor Kent er tovholder. 

 
  


