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Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 101 
MØDESTED: Aabenraa Roklub, Strandvej 5, 6200 Aabenraa ved Kjeld Møbjerg 

Tirsdag d. 5. december 2017, kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Inge Johnsen, Kjeld Møbjerg, Holger Holm, Erik Steen Boe, Karin Rastrup, Jan 
Bundgaard 
Afbud: Susanne Lage, Erik Dahl, Folke Kryger 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af ref. 100 
Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
- Formanden orienterered om, Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af ændringerne til 
retninglinjerne for anlægspuljen. 
- Ift. referaterne fra møderne med Kultur- og Fritidsudvalget blev det aftalt, at vi tager 
kontakt til forvaltningen om fremadrettet procedure for evt. rettelser i referaterne fra 
møderne med udvalget. 
- Bordet rundt. 
 

3. Nyt fra kassereren, Nye medlemmer og økonomi 
Intet nyt. 
Der blev kort orienteret om, at der arbejdes med forslag til eventuel ny kontingentstruktur. 
 

4. Status på deltagelse i valgmøder til KV 2017 
Karin Rastrup har anbefalet, at der fremadrettet bør være 2 bestyrelsesmedlemmer afsted 
på de samme møder, og at der laves en fordeling med plan for vores deltagelse på møderne. 
 
 

5. Hjemmesiden 
Inge Johnsen har fundet en person der hjælpe os med administration af hjemmesiden. 
 

6. Repræsentantskabsmøde 2018 
Tovholder og fordeling af opgaverne m.v. 
Afholdes tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00 på Folkehjem. 
Der laves vores sædvanlige arbejdsplan. 
 

7. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
- Aktivitetspuljen 
Intet nyt 
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- Anlægspuljen 
Der var 3 ansøgninger til behandling på mødet: 
- Apenrader Ruderverein 
Tilbygning til foreningens klubhus på Strandvej 7, Aabenraa. Formålet er at udvide det 
indendørs træningsrum. Der er ansøgt om restfinansiering på 150.000 kr. (ud af et samlet 
budget på 720.000 kr.). Der søges også om tilskud til restfinansieringen fra andre 
tilskudsgivere. 
Der er bevilget tilskud på 25 % af restfinansieringen = 37.500 kr. 
- Bov IF Cricket 
Etablering af cricketbane. Samlet budget 349.000 kr. incl. frivilligt arbejde og udgifter til ny 
pitch for i alt 110.000 kr. 
Der er bevilget tilskud på 50.000 kr. 
- Aabenraa Sportsdykkerklub 
Aabenraa Sportsdykkerklub søger om midler fra anlægspuljen til en nyanskaffelse. 
Det ene er selve "hovednerven" kompressoren, som er anskaffet i 1972 og skal udskiftes. 
Dertil kommer en ny kontinox del, hvor der dykkes med iltberiget komprimeret luft, som der 
ønskes installeret, da det mindsker risikoen for dykkersyge. 
Der er ikke ansøgt om et specifikt beløb. 
Der er bevilget tilskud på 25 % af det samlede budget på 193.440 kr. = 48.360 kr. 
 
 

8. Evt. 
 

Jan 


