
 

 
 
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 92 

Mødested: Aabenraa Golfklub, Sandskærvej 150, 6200 Aabenraa  

Tirsdag den 3. januar 2017 kl. 17.00 

 

 
Deltagere; Kjeld Møbjerg, Susanne Lage, Therese Fabrin, Karin Rastrup, Kent Nissen, Erik 

Steen Boe, Andreas Bonde, Folke Kryger, og Jan Bundgaard 

 

Afbud: Inge Johnsen 

 

 

Dagsorden/ Referat: 

  
1. Godkendelse af ref. nr. 91  
 Godkendt 

  

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Generel orientering, herunder om DIF-seminar for alle idrætsråd den 3. - 4. februar 2017 
  

 Nyt fra øvrige medlemmer:  
 

Jan - Hjordkær IF - Der er igangsat samarbejde med skolen om etablering af en  Crossfit/ 

legeplads/ Multibane. Skolen er tovholder. Der skal søges puljemidler. 
 
 Karin - Spejderne - Der arbejdes på at starte en ny spejdergruppe op i Genner.  

 Starter formegentlig efter sommerferien. 
 

 Therese - Hovslund Gymnastikforening- Afholdt Nytårslotto med et fint overskud 
 
 Susanne - Holbøl - Intet nyt. 

  
 Kent - Aabenraa Golfklub - Kent sidder ikke længere med i bestyrelsen i golfklubben,  

 grundet nyt arbejde. Golfklubben tilpasser økonomien i forhold til udgifter. Derfor er 
 der ingen fast træner fra 2017. 

 
 Folke- Bov IF - Svømmeafdelingen har fået en stor økonomisk udfordring, da hal 
 lejen, for leje af Bov Svømmehal, er steget voldsomt - fra 61 kr./time til 140 kr./time, 

 hvilket man ikke har været opmærksom på. 
 Kommunen har ikke meldt det klart og ordentlig ud, og hvad de nye tilskudsregler 

 konkret vil betyde. 
 Klubben vil i dialog med kommunen. 
 

 Der er også udfordring for Kricket klubben. Kommunen vil ikke slå græs på deres  
 bane!! Så der mangler opbakning og hjælp fra kommunen. 

 
 Kjeld - Aabenraa Roklub  - Intet nyt 



 

 
 
 
 
 
 

 
 Andreas - BUV - Er ved at undersøge om Uge kan blive medlem af Kulturel- 

 forening i forhold til deres dilettant afdeling. Vil også prøve at få et samarbejde med 
 de andre foreninger i området så man kan få styrket dilettanterne. 
 

 Erik Steen - Løjt idrætsforening - Har en god økonomi, god aktivitet. Er godt tilfreds 
 med ny tilskudsmodel, kommunen har udarbejdet. 

   

3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Kjeld har lavet foreløbigt regnskab, der viser et underskud på 15.591 kr. i 2016 

 Det skyldes blandt andet vores investering i et kursus i rekruttering af frivillige,  
 tilbudt vores medlemsforeninger, en udgift på 15.000 kr.,  samt udgift til papirvalg til 

 vores Brochure. En udgift på 7.330 kr. 
 Der er modtaget 22.800 kr. i kontingentbetalinger. 
 Regnskabet skal revideres af revisorerne. 

 

4. Vores hjemmeside 

 Alle referater er lagt på hjemmesiden. Er nu i gang med at lægge lister med 
 aktivitetstilskud samt anlægstilskud på siden. 
 

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

 

 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Fint møde med udvalget den 5. december 2016  

 
 -Fundraising netværk - Jan samler tilbagemeldingerne, fra de personer, der har  
 vist interesse i deltagelse. 

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

 Kultur og Fritidsudvalgets pris, der uddeles i januar 2017 
 Andreas, Inge og Susanne har møde med kommunen den 26. januar 2017 ang. 
 planlægning af arrangementerne. 

 
 -Multiarena Aabenraa 
 Bestyrelsen for Arena Aabenraa er valgt og starter 1.1.2017 

 
 -Aktivitetspuljen -  
 1. ansøgning for 2017 er modtaget fra Bov IF Badminton. 

  
 -Anlægspuljen 
 Jan laver ajourført oversigt. Skal lægges på hjemmesiden. Der er 189.000 ikke 
 bevilligede midler i 2016. 

 Aabenraa Motorbådsklub søger tilskud til flydebro. De får afslag, da de ikke opfylder 
 betingelserne. Alle aktiver fra klubben, ville i forbindelse med ophør af klubben, gå til  

 private. Det er ikke en folkeoplysende forening. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 -Fritidspolitikken 
 AAF har afsendt høringssvar 

 

 -Sundhedsområdet 
 Evaluering af breddeidrætskommune projektet og App´en “ Aabenraa i bevægelse” 

 DGI og AAF var inviteret med til evalueringen. Der blev talt meget som samarbejdet  
 forvaltningerne i mellem. 

 
 -Tema aften 2016 
 Repræsentantskabsmøde den 8. marts 2017 med foredrag om emnet “Ensomhed” 

 
 Der skal følges op på om lokaler er bestilt. Vi mener Inger har styr på det!?  

 

 -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 

  
  
6. Evt. 

 Næste møde afholdes tirsdag den 7. februar 2017, hvor Folke er tovholder. 

  

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

 

 Kent har forsøgt at kontakte de 2 nye mulige medlemmer, men de har endnu  

 ikke svaret tilbage. 

 

 At AAF er med indover Initiativ prisen i forhold til uddeling af erkendt- 

 ligheder burde fremhæves noget mere. 

 Tages med når der er møde med kommunen den 26. januar 
  


