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Referat til bestyrelsesmøde nr. 106
MØDESTED: RC parken, Søgårds Mark 6, Søgård, 6200 Aabenraa

Tirsdag d. 4. september 2018, kl. 17.00

Deltagere: Karin Rastup, Ingen Johnsen, Erik Steen Boe, Kjeld Møberg, Folke Kryger,
Holger Holm, Jan Bundgaard
Afbud: Erik Dahl, Susanne Lage, Thomas Gaarde

Mødet blev afholdt i RC Parken i Søgaard. Hans Peter Ruwald stifter og formand for RC Parken,
gav opvisning i modelflyvning, herefter fik vi historien om etableringen af RC Parken og
udfordringerne i denne forbindelse, efterfulgt af en rundvisning i RC Parken.
RC Parken er et godt eksempel på hvilken stor betydning frivillige ildsjæle har, når der skal skabes
fritidstilbud i Aabenraa Kommune, og hvilken afledt stor betydning det har for ”brandingen” af
Aabenraa Kommune udad til, som en kommune der kan tilbyde fritidsaktiviteter til alle.
Det kan anbefales at besøge RC Parken. Det er for ”drengerøve” i alle aldre.

Dagsorden:

1. Godkendelse af ref. 105
Godkendt

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
Der er var en præstation af bestyrelsen med nyt fra bestyrelsesmedlemmerne bordet rundt
Orientering fra formanden om:
- Møde med forvaltningen den 4. september om erfaringer med ny administration af
fordeling af haltimer/timefordeling.
- Indvielse af Bov IF kunstgræsbande den 8. september – vi har givet tilskud til hegnet
omkring banen.
- Frivillighedsdag den 28. september hos Frivilligcenter Aabenraa kl. 12 - 16
- Temaaften om fundraising den 1. oktober i Tinglev kl. 19.00. Fritidsrådet deltager med
præsentation af vores aktivitets- og anlægspulje.
- Fritidsrådet nye brochure

3. Nyt fra kassereren, Nye medlemmer og økonomi
Ingen nye medlemmer.

4. Mødet med Kultur- og Fritidsudvalget i september 2018
Generel gensidig orientering om indhold til dagsordenen og vores forventninger til mødet.

5. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v.
- Aktivitetspuljen
Ansøgning fra Spejdertroppen Padborg Gruppe om tilskud til ”24th World Scout Jamboree”
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som finder sted i Nord Amerika i sommeren 2019 blev gennemgået og vurderet på mødet.
Der er enighed om, at vi giver tilskud til foreninger og ikke enkeltpersoner. Derfor giver vi
afslag på ansøgningen.

- Anlægspuljen
Ansøgninger til behandling på mødet:
- Høje Kolstrup Tennisklub – ansøgning om tilskud til opførelse af redskabsrum. Der er ikke
ansøgt om specifikt beløb.
Der bevilges tilskud på 25 % af budgettet på 76.000 kr. = tilskud på 19.000 kr.
- Sønderjyllands Golfklub – ansøgning om tilskud til etablering af nyt læskur/ starterhus ved
18-hulsbanens startsted. Der er ansøgt om tilskud ift. indhentet tilbud på 81.500 kr. Hertil
kommer udgifter i forbindelse med fjernelse af nuværende starterhus, ny flisebelægning
samt øvrige etableringsudgifter. Der er ikke ansøgt om specifikt beløb.
Der bevilges tilskud på 25 % af 81.500 kr. = tilskud på 20.375 kr.

6. Evt.
Generel snak bordet rundt

Referent: Jan Bundgaard


