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Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 66 
Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening, Stadionvej 7, Hjordkær 

Tirsdag d. 4. februar 2014 
 
 
Deltagere: Sjønne, Andreas Hansen, Andreas Bonde, Jan Bundgaard 
Afbud: alle øvrige 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af ref. 65 
Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Formanden orienterede om 
- oplæg til procedure for skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller til læringsformål. 
Vi er inviteret til mødet på kommunen den 18.2.2014 og der er frist for høringssvar den 20. 
februar 2014. 
- mail om ny kontaktperson på idrætsanlæg efter konkurrenceudsættelse. 
- Invitation til Sportens Venner aften. Det er besluttet at AAF ser tiden an. 
- Reservation af tidspkt. til Regionalt møde for Idrætsråd i region Syddanmark og 
Midtjylland. Mødet afholdes den 22. marts 2014 og formanden tilmelder sig. 
- om Aabenraa Kommune som breddeidrætskommune. AAF bakker op omkring initiativet. 
 

3. Nyt fra kassereren, Nye medlemmer og økonomi 
Revideret regnskab 2013 og forslag til budget 2014 blev gennemgået på mødet. Ingen 
bemærkninger eller kommentarer. 
 

4. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
- Kultur- og Fritidsudvalget 
Frist for pkt. til dagsorden til mødet med udvalget den 19. maj 2014 kl. 14-15.30 er den 7. 
marts 2014. P.t. er der følgende forslag til pkt.: 
- flere penge til vores aktivitets- og anlægspuljer 
- budget 2014/2015 
- breddeidrætskommune 
- Multiarena 
Vi tager det med på næste møde i marts inden fristen den 7. marts. 
- HAL 3/Multiarena 
Formanden orienterede af aftalen om vores videre deltagelse i arbejdet. Vi har fået 
observatørstatus i møderne. 
Der er orienteret om invitation til orienteringsmøde vedr. multiarena Aabenra den 19. 
februar. Tilmeldingsfristen er den 12. ferbruar kl. 12.00 
Der er modtaget ønsker fra handicapidræt til Multiarenaen som input i processen. 
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- Erkendtligheder 
Aabenraa har udsendt invitation til uddeling af erkendtligheder for voksne den 25. marts kl. 
19.00 og børn den 1. april kl. 18.00. Begge arrangementer foregår i byrådssalen. 
- Aktivitetspuljen 
Der er udbetalt 126.900 kr. i 2013. Herudover er det bevilget 38.650 kr. i 2013 til 
arrangementer i 2014. 
- Anlægspuljen 
Intet nyt siden sidst. 
- Fritidspolitikken 
Intet nyt. Der henvises til Aabenraa Kommune som breddeidrætskommune. 
- Sundhedsområdet 
Holger Jacobsen får 15. minutter på repræsentantskabsmødet til promovering af 
bevægelsesprojektet. 
- Temaaften 2014 
Ikke behandlet på dette møde. 
- Repræsentantskabsmøde 18. februar 2014, Røde Kro 
Se om sundhedsområdet og bevægelsesprojektet. Mødeindkaldelsen er annonceret rettidig i 
Lokalavisen og Aabenraa Ugeavis den 21. januar 2014 (4 uger før). Mødeindkaldelse er 
ikke sendt til foreningerne pr. mail i år. 
Der laves opslag om repræsentantskabsmødet på vores facebook side. Husk at dele og 
"synes om" som det kommer ud til så mange som muligt. 
- Andre aktiviteter vi deltager i 
Ikke behandlet på dette møde. 
 

5. Evt. 
 

Jan 


