
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 98 
Mødested: Grønnegården, Langrode 11, 6200 Aabenraa  

Tirsdag den 6. september 2017 kl. 17.00 
 
Deltagere;  Jan Bundgaard, John Hansen, Inge Johnsen, Holger Holm, Erik Dahl, 
Susanne Lage, Folke Kryger, Karin Rastrup 
 
Afbud: Therese Fabrin, Kjeld Møbjerg,  
 
Dagsorden/ Referat: 
  
1. Godkendelse af ref. nr. 97 
 Godkendt 
  
2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Har fået besked fra JS DK, der "køre! vores web-brochure, 1. år af lanceringen var 
gratis, hvilket betyder at vi fremover skal betale 3900 kr. Formanden følger op på 
regningen.  

 -Invitation til Frivillig Fredag er sendt ud til alle - foregår den 29. sept. 17. 
 -DGI har 25 års jubilæum, afholdes den 28. oktober 17 fra kl. 15 i Arena Aabenraa. 
 -Indvielse af Arena Aabenraa gik rigtig godt. Mange kiggede forbi. 
 -Svar på budgethøring er sendt ud. 
 -Jan og Erik Steen har haft møde med forvaltningen hvor arrangementet "Uddeling  
 af erkendtligheder" blev drøftet, herunder forventninger. 
 -Inge, John, og Susanne fra AAF laver nyt idé forslag til vores bud på 
 arrangementsforløbet. 
 -Status på udmøntning af Fritidspolitikken - der gøres ikke noget  før efter kommunal  
 valget. 
 -Budget 2018 - afventer kommunens udspil. 
 -Skal vi sende noget ud til foreningerne omkring ny Persondatalov- har det haft  
 indvirkning på foreningerne og registreringen af persondata i foreningerne? 
 -Orientering om "Aktiv og Oplev", der er et nyt koncept/projekt, der starter i oktober. 
 - Er vi i tvivl om nogle af ansøgningerne til vores puljer, kan vi med fordel kontakte 
 forvaltningen. Så kan de også se om foreningen søger andre puljer i kommunen, så  
 de ikke får dobbelt. 
 -Overvejer om der skal laves et ansøgningsskema specielt til anlægspuljen. Det vil  
 gøre det mere overskueligt og foreningerne kunne samtidig skulle kryds af om de har 
 søgt tilskud andre steder! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Når vi holder møde i grænseområdet næste gang, vil kommunen gerne have besked,  
 da Projekt Inter reg. gerne vil komme og informere om mulighed for et  
 grænseoverskridende samarbejde. 
 
 Punkter til næste møde med udvalget: 
 -  Er der mulighed for også at uddele erkendtligheder til foreninger der ikke er 
 medlem af DGI, også de bliver set/hørt ? 
 -Hædring af frivillige - ikke kun dem der høre under DGI- eks. 
 Sportslystfiskerforeningen. 
 
 Når foreninger vender tilbage til aktivitetsudvalget med info om deres tur eller 
 aktivitet, og de sender billeder med, skal de videresendes til Jan - vi kan måske bruge  
 dem til hjemmesiden. 
 
 Nyt fra øvrige medlemmer:  
 Jan - Hjordkær IF -   
 Ungdomsafdelingen har afholdt fodboldweekend. 
  
 John - Rødekro Tri- og motion 
 Har afholdt Rødekro-løbet. Blev godt afkviklet med fint overskud, der  
 allerede investeres i foreningen.  
 
 Inge Johnsen - Aabenraa Handicap-idræt 
 Været til arrangementet "Med og uden Handicap". Både deltagerantal og besøgs- 
 tallet er desværre nedadgående. 
 Skal på aktivitetsweekend på Skærbæk Fritidscenter. Alle Sportsaktiviteter er,  
 som noget nyt, repræsenteret.  
 
 Holger - Tinglev Rideklub 
 -Har afholdt Rømø Beachjump inden sommerferien. Et meget vellykket arrangement. 
 Kanon oplevelse med flere tilmeldte end forventet. Gentages næste år. 
 -Undervisningen er i gang igen med fulde hold.  
 -Holger har også været til "Tænke-Tanksmøde" på det gamle Rådhus i Aabenraa. 
 hvor fremtidsplaner omkring foreningslivet blev drøftet. Er dog i tvivl om, hvem man 
 repræsenterer når erfaring og ideer drøftes - egen forening eller AAF!!! Erfaringer  
 kommer oftest fra egen forening. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Susanne - Holbøl -    
 29. sept. 17 er der officiel indvielse af vores nye hal. Aktiviteter for skolebørnene om  
 dagen, og "Bonderøvsfest" for de voksne om aftenen. 
  
 Erik - Aabenraa Golfklub -   
 Uge 29 var der golf uge - et rigtig godt arrangement. Der forventes afledt deraf 
 mellem 75-100 nye golf spillere, så medlemstallet er i fremgang. 
  
 Folke - Bov IF 
 Intet nyt. 
  
 Karin - Spejderne 
 Oprydning efter spejderlejr. 
 29. august 17 deltaget i Danmarks Ungdomsfællesråd, der var på  
 bustur rund til et par foreninger i kommunen og DSU fortalte selv om 
 at opstarte en forening. 
 
 Erik - Løjt IF  
 Bygger op indendørs i hele hallen - det bliver rigtig godt. 
 
3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Intet nyt - kassereren var ikke tilstede.   
 
4. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
  -Aktivitetspuljen  
 Opfølgning på forslag til nye og korrigerede retningslinjer udsættes til næste møde. 
 
 -Anlægspuljen 
 Nye retningslinker tilføjes 
 
 -Spørgeguide til valgmøder 
 Ide spørgsmål: 
 -Hvordan vil man sikre, at idrætsfaciliteterne spredes, så de er repræsenteret i hele 
 kommunen, og ikke kun centralt? 
 -Hvor mange svømmehaller tænker i kunne være i kommunen? 
 -Kunne Kultur- og Fritidsudvalget lave nogle realistiske budgetter, så de svare  til 
 Folkeoplysningsloven ? 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tænk videre på flere spørgsmål...?? 
 Vi kunne også spørge alle medlemsforeninger om de havde et spørgsmål, de selv 
 ville stille til politikkerne, også for at gøre opmærksom på at nu har de en chancen 
 - på valgmøderne.  
  
6. Evt. 
 Næste møde afholdes i Holbøl 


