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Referat til bestyrelsesmøde nr. 94 
MØDESTED: Fritidshuset, Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening, Stadionvej 7, 6230 Hjordkær 

Tirsdag d. 4. april 2017, kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Therese Fabrin, Folke Kryger, Erik Steen Boe, Kjeld Møbjerg, John Hansen, Erik 
Dahl, Holger Holm, Jan Bundgaard 
Afbud: Inge Johnsen, Susanne Lage, Karin Rastrup 
 
Inden mødet var det præsentationsrunde med de nye bestyrelsesmedlemmer, Holger Holm fra 
Tinglev Rideklub, og Erik Dahl fra Aabenraa Golfklub. 
Der var en præsentation af fritidsrådet udvalg og arbejde. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af ref. 93 
Godkendt. 
 

2. Konstituering 
Efter repræsentantskabsmødet den 8. marts. 2017. 
- Næstformand Erik Steen Boe 
- Kasserer Kjeld Møbjerg 
Formanden væges direkte på repræsentantskabsmødet, og var ikke på valg ved 
repræsentantskabsmødet i 2017. 
 

3. Opgavefordeling og udvalg 
Erik Dahl deltager i udvalget med uddelingen af erkendtligheder. 
 

4. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
”Bordet rundt”, og specielt skal det fremhæves, at Therese Fabrin henledte på muligheder 
for at søge I.P. Nielsen fonden om penge, frist er 1. maj. 
 

5. Nyt fra kassereren, Nye medlemmer og økonomi 
Intet nyt siden sidst. 
 

6. Vores hjemmeside 
Therese Fabrin kom med mange gode tilretninger og forslag til korrektioner på vores 
hjemmeside. 
- under nyheder skal der ske annoncering af nye tilskud fra puljerne ? 
 
Therese gav os alle opgaven til næste bestyrelses med: Alle bør læse retningslinjerne for 
aktivitets- og anlægspuljen, og komme med deres forslag til justeringer indholdsmæssigt. 
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7. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
- Kultur- og Fritidsudvalget 

Orientering om kommende høring med Ny organisering af idrætsfacilitetsområdet. 
 

- Fundraising netværk 

På stand by p.t. 
 

- Uddeling af erkendtligheder 

Uddeling af erkendtligheder: Der var en snak om kommunens anmodning/krav om hjælp til 
den lokale uddeling af erkendtligheder til børn og unge kontra hvad der kan forventes af 
frivillige. Forholdet tages med til næste møde med forvaltningen. 
 
- Aktivitetspuljen 

Intet nyt siden sidst. 
 

- Anlægspuljen 
Ansøgninger er behandlet, og: 
- Der gives afslag på ansøgningen fra DCH (Danmarks Civile Hundefører-forening), ifm. 
flytning af træningsarealerne fra Dyrskuepladsen i Aabenraa til arealet ved Hallen i Felsted. 
Afslaget gives med henvisning til ejerforholdene ift. vores retningslinjer. 
- Aabenraa Golfklub bevilges tilskud på 15.800 kr. til udslagsskur eller maks. 25 % af de 
afholdte udgifter. 
- Bolderslev Rideklub anmodes om, at indsende deres vedtægter mhp. færdigbehandling af 
deres ansøgning. 
 

- Fritidspolitikken 
Intet nyt 
 
- Sundhedsområdet  

Intet nyt 
 
- Tema-aften 2017 

Et relevant tema ville være at hyre en ekspert i Folkeoplysning til ”at klæde os bedre på” i 
forhold til Aabenraa Kommune – Får vi hvad vi har krav på ? – Er der noget vi glemmer ? - 
eller nogen muligheder og indgangsvinkler vi overser ? 
Folkeoplysningseksperten skal have specifikt fokus på vores medlemsforeningers interesser 
og rammebetingelser i Aabenraa Kommune 
 

- Andre aktiviteter vi deltager i 

Ingen. 
 

8. Evt. 
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NÆSTE MØDE AFHOLDES I LØJT/ERIK STEEN BOE 
 
Jan 


