
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 93 

Mødested: Bov IF klublokale i Grænsehallerne, 6340 Kruså  
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 17.00 

 
 
Deltagere;  Susanne Lage,  Karin Rastrup, Kent Nissen, Erik Steen Boe, Andreas 
Bonde, Folke Kryger, og Jan Bundgaard 
 
Afbud: Inge Johnsen, Kjeld Møbjerg, Therese Fabrin 
 
 
Dagsorden/ Referat: 
  
1. Godkendelse af ref. nr. 92 
 Godkendt 
  

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 Jan og Erik Steen har den 8. februar 2017 møde med kommunen, hvor emnerne er; 
 Nyt koncept for uddeling af erkendtligheder 
 Ny tilskudsmodel 
 Udmøntning af Kultur og Fritidspolitikken 
 AAF - hjemmesiden 
 Elite Aabenraa 
 Samarbejdsaftale.  
 

 Nyt fra øvrige medlemmer:  
 
 Jan - Hjordkær IF – generel orientering 
 
 Karin - Spejderne – generel orientering 
 
 Susanne - Holbøl - Nyt hal projekt startet. HFIF afholder den 23. februar 2017  
 aktivitetsmøde omkring kommende mulige aktiviteter i hallen. 
  
 Kent - Aabenraa Golfklub - generel orientering 
 
 Folke- Bov IF - Der afholdes generalforsamlinger. Ingen problemer med at finde 
 udvalgsmedlemmer. Der er fremgang i medlemstallet i Bov IF - så det er meget 
 positivt.  
  
 Andreas - BUV - generel orientering 
  
 Erik Steen - Løjt idrætsforening – generel orientering 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Intet nyt - kassereren var ikke tilstede.   
 

4. Vores hjemmeside 
 Hjemmesiden bliver også set i København -). 
 Et Link virkede ikke. 
 Folke skal registreres på hjemmesiden.. 
 

5. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
 
 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Møde med udvalget er flyttet til den 3. april 2017 fra kl. 15 - 16 
 -Punkter skal meldes ind senest den 8. februar 2017 
 AAF foreslår:  Økonomi / Budget 
  Fritidspolitikken  
 
 -Fundraising netværk  -  
 Udsættes til næste møde.   
 

 -Uddeling af erkendtligheder -   
 Der uddeles erkendtligheder i Byrådssalen på Rådhuset i Aabenraa. 

• den 23. marts 2017 for voksne 

• den 5. april 2017 for børn.  
Indstillingerne sendes til alle medlemmer i AAF så de også har mulighed for at se 
dem. 

  
 -Multiarena Aabenraa 
 Slettes fremover på dagsorden. 
 Projektet køre af sig selv nu. 

 
  -Aktivitetspuljen -  
  Ajourført liste for 2016 sendes til formanden 
 -Indtil nu kun modtaget en ansøgning for 2017 - Bov IF Badminton 

 
 -Anlægspuljen 
 Jan laver ajourført oversigt.  
 Overført fra 2016 - 149.963,51 kr. dertil kommer de 200.000 kr. der hvert år tildeles 
 af kommunen. 
 Der er modtaget ansøgning fra Aabenraa Hundeførerforening. Før tilskud eventuelt  
 kan bevilliges skal ejerforhold afklares. Og hvorfor de vil flytte deres klub. Såfremt  
 det er fordi kommunen har sagt de skulle flytte er det også kommunen, der skal 
 genhuse dem. Er foreningen medlem af AAF? Punkter afklares inden behandling. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - Fritidspolitikken 
 Møde med forvaltningen den 8. februar 2017  
 

 -Sundhedsområdet 
  Ny afsluttende evaluering. 

 
 -Tema aften 2016 
 Repræsentantskabsmøde den 8. marts 2017 med foredrag om emnet “Ensomhed” 
 Indkaldelse er sendt ud og annonceret i avisen. 
 På valg er:  Erik Steen Boe 
 Kent Nissen 
 Susanne Lage 
 Andreas Bonde  
 Jan ajourfører huske/arbejdslisten i forbindelse med Generalforsamlingen. 
 

 -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 

  
  
6. Evt. 

 Da vi har repræsentantskabsmøde den 8.3.2017 afholdes der ikke  
 bestyrelsesmøde den 7.3.2017 
 


