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Referat til bestyrelsesmøde nr. 97 
MØDESTED: HUIF, Stadionvej 7, 6230 Hjordkær 

Tirsdag d. 1. august 2017, kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Erik Steen Boe, Therese Fabrin, Inge Johnsen, Karin Rastrup, Folke Kryger, 
Kjeld Møberg, Jan Bundgaard 
Afbud: Susanne Lage, Holger Holm, Erik Dahl, John Hansen 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af ref. 96 

Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
”Bordet rundt”. Og her blev der også givet en meget (ind)levende beskrivelse om afholdelsens 
af spejdernes lejr i Sønderborg, samt orientering om foreningens dag i Bov (herunder snak om 
hvordan AAF kan synliggøres mere). 
 

3. Høringssvar til budget 2018 og overslagsårene 
Formanden har fået kompetence til formulering af høringssvaret der eftersendes dette møde. 
 

4. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
- Aktivitetspuljen 
Der laves et bilag til retningslinjerne for aktivitets-puljen med vurderingskriterierne for 
behandling af ansøgningerne. 
 
- Anlægspuljen 
Forslag til ajourføring af retningslinjerne: 
- der laves bilag til retningslinjerne med krav til ansøgningen om: 
at vedtægter skal fremsendes sammen med ansøgningen 
at der skal vedlægges en motiveret ansøgning med beskrivelse af projektet og budgettet 
at foreningens seneste godkendte årsregnskab skal fremsendes sammen med ansøgningen 
 
Formuleringen i retningslinjerne om at: 
”Betingelse for at yde støtte, er at det af foreningens vedtægter fremgår, at foreningens formue i 
tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder almennyttige formål i Aabenraa Kommune” 
– ændres til, at det er en ”Betingelse for at yde støtte, at det er en godkendt folkeoplysende 
forening under ”det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde” i Aabenraa Kommune”. 
Foreningen skal til dette formål medsende udtræk fra Conventus til vores vurdering af 
ansøgningerne. 
Denne ændring skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune, på vores 
næste møde med udvalget i 2017. 
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- der laves bilag til retningslinjerne i forbindelse med foreningernes regnskab for modtaget 
tilskud. 
 
Ansøgninger til behandling på bestyrelsesmødet den 1. august 2017: 
- Aabenraa Handicap Idræt – etablering af depot for Racerunning – bevilget tilskud på 50.000 
kr. eller maks. 50 % af de afholdte udgifter, hvis de faktiske udgifter er mindre end budgettet til 
ansøgningen. 
- Aabenraa Judo Klub – etablering af professionelt gulv med judo-måtter – bevilget tilskud på 
38.000 kr. eller maks. 50 % af de afholdte udgifter, hvis de faktiske udgifter er mindre end 
budgettet til ansøgningen. 
- Bov IF Tennis – anskaffelse af boldmaskine til træning af tennisspiller – bevilget tilskud på 
5.000 kr. Forudsætningen for tilskuddet er, at der ikke modtages materialetilskud fra Aabenraa 
Kommune til anskaffelsen. 
- Rødekro Svømmeklub – anskaffelse af nye startskamler i Rødekro Svømmehal – bevilget 
tilskud på 18.100 kr. eller maks. 25 % af de afholdte udgifter, hvis de faktiske udgifter er mindre 
end budgettet til ansøgningen. Forudsætningen for tilskuddet er, at Rødekro Svømmeklub ejer 
startskamlerne i overensstemmelse med vores retningslinjer. 
 

5. Evt. 
Orientering om invitation til tur med Besøg hos det idebestemte frivillige foreningsliv i 
Aabenraa kommune - 28. august 2017/Karin Rastrup deltager som repræsentant for AAF. 
 
Undersøgelse fra DGI rundsendt til bestyrelsesmødet den 1. august 2017: 8 ud af 10 danskere: 
Idrætsforeningerne er en vigtig del af den danske kultur. 
Nye måder at drive forening på medtages til bestyrelsesmødet i september 2017 ifm. vores 
spørgeguide til kommunalvalget. 
 

Jan 


