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Referat til bestyrelsesmøde nr. 110 
Arrangør: Jan Bundgaard 

MØDESTED: Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening, Stadionvej 7, 6230 Hjordkær  
Tirsdag d. 8. januar 2019, kl. 17.00 

 
 
 
Deltagere: Inge Johnsen, Kjeld Møbjerg, Thomas Gaarde, Holger Holm, Erik Dahl, Erik Steen 
Boe, Jan Bundgaard 
Afbud: Susanne Lage, Karin Rastrup, Folke Kryger 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af ref. 109 
Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Formanden: 
Fritidskonsulent Jens Juhl går på pension, og afholder i den forbindelse reception den 21. 
januar 2019. Næstformand deltager i reception, idet formanden er forhindret. Vi takker Jens 
Juhl for et godt og givende samarbejde i alle årene fritidsrådet har eksisteret. 
Susanne Lage og Jan Bundgaard deltager i DIFs konference for Idrætsråd den 11. og 12. 
januar i Nyborg. 
Kort snak om 25 års reglen, og Folke Kryger indhenter input fra Vejen Kommune 
 
AAHI: Inge Johnsen oplyser, at hun stopper som formand for Aabenraa Handicap 
Idrætsforening ved deres generalforsamling i februar 2019. Hun fortsætter som 
støttemedlem. Vi har oplyst Inge om, at hun kan anmode AAHI om mandat til fortsat at 
repræsentere handicapidrætten i fritidsrådet. 
 
Tinglev Rideklub: Holger Holm orientere om hans deltagelse i sagen om Aabenraa 
Kommunes salg af Bylderup Bov Rideklubs græsningsarealer, som rideklubben har lejet af 
Aabenraa Kommune 
 
Løjt IF: Erik Steen Boe beretter om et forventet godt regnskab for foreningen 
 
HUIF: Jan Bundgaard beretter om succes med etablering af senioridræt i samarbejde med 
DGI og Aabenraa Kommune. Herudover har HUIF 100 års jubilæum 1. marts 2019. 
 

3. Nyt fra kassereren, Nye medlemmer og økonomi 
Generel orientering. Regnskabet er undr udarbejdelse og med henblik på revision. 
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4. Repræsentantskabsmøde 2019 
Vi søger forslag til nye medlemmer. Der er p.t. 2 poster ledige til repræsentantskabsmødet 
26. februar 2019 kl. 19.00 på Folkehjem i Aabenraa. 
 
 

5. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
- Aktivitetspuljen 
Ikke behandlet på mødet. Ingen ændringer ift. mødet i december 2018. 
 
- Anlægspuljen 
Ansøgning fra Aabenraa Disc Golf blev genbehandlet på mødet. De er nu godkendt som 
folkeoplysende forening i Aabenraa. Budgettet er på 73.000 kr. om de har til dette møde 
søgt om tilskud til restfinansieringen på 23.000 kr. 
Der er bevilget tilskud på 23.000 kr. til restfinansieringen. 
 

6. Evt. 
Vi skaffer veste til hvert bestyrelsesmedlem med vores foreningsnavn til synliggørelse af 
fritidsrådet ved arrangementer og events m.v. Vestene forventes færdige den 2. april 2019. 
 

Jan 


