
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 70 
Plejecenter Grønnegården, Langrode 11, 6200 Aabenraa 

Tirsdag den 5. august 2014 kl. 17.00 
 

 
Deltagere; Jan Bundgaard, Susanne Lage,  Hans Jørgen Christensen  (Sjønne),  
       Kent Nissen,  Inge Johnsen,  Dres  Hansen, Andreas Bonde, Erik Steen Boe 
 
Afbud/Fraværende: John Hansen, Keld Møbjerg, Karin Rastrup 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af ref. nr. 69 
 Referatet blev godkendt.. 
 
2. Elite Aabenraa  
 Der blev budt velkommen til Tina Cordt Berendsen, formand for Felsted Bokseklub, 
 der er udpeget til at være et af de nye medlemmer af Styregruppen, under Elite  Aabenraa. 
 Herefter kort præsentation af medlemmerne af Fritidsrådet. 
 Tina fortalte at bokseklubben "køre" et projekt i samarbejde med kommunen "fra  
 sværvægt til letvægt", for børn med overvægt. Derved blev hun bekendt med Elite 
 Aabenraa og at de søgte medlemmer. Første møde med Elite Aabenraa Styregruppen 
 er den 25. august og der regner Tina med at få mere at vide, bl.a. også omkring 
 opgaverne i styregruppen. 
 Der er en individuel ordning under Elite Aabenraa, hvor der har været ansøgningsfrist den  
 1. august 2014, så det kommer første møde nok også til at handle 
 om. Jan kunne i grove træk informere om arbejdet i Styregruppen.. Fritidsrådet 
 har været med i udvælgelsen af medlemmer. Der vil formegentlig være 4-6 møder 
 årlig og der vil sidde omkring 7 medlemmer i gruppen. 
  
 Erik Skov fra Rødekro IF Håndbold var også inviteret til bestyrelsesmødet, med kom  
 ikke.  
 
3. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 Vi skal have gennemgået vores forretningsorden. Nogle af punkterne skal tilrettes. 
 Sjønne har anmærket nogle punkter. - Tages med som punkt næste gang. 
 Der er udarbejdet et sparekatalog for kommunen. Vi har ikke set det endnu. Men vi  
 har erfaret at der ikke sker store ændringer for Kultur og Fritid men at man måske 
 vil kigge på Lokaletilskuddet, da Aabenraa Kommune ligger højere end omegns  
 kommunerne vi sammenlignes med. Dette er blot et af forslagene. Og intet er  
 vedtaget endnu. Vi finder ud af om eller hvordan vi kan få indsigt i sparekataloget 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Se mail sendt fra Jan. 
 
 Jan er indtalt til møde med Tønder, Sønderborg og Haderslev kommune den  
 28. august 2014 inden for Fritidsråds/Folkeoplysningsarbejdet. Jan deltager sammen med 
  Tim Wulff - formand for Kultur og Fritidsudvalget. 
 
 Jan har sendt mail rundt vedr. Spil til stregen - Fokus på et sundt idrætsmiljø. 
 
 Årets Ildsjæl i Aabenraa Kommune blev John Hansen. Stort tillykke fra os - og det 
 er velfortjent! 
 
 Nyt fra øvrige medlemmer: 
 Erik - Løjt idrætsforening 
 Arbejder med at få Fitness ind i hallen. Skal bruge ca. 3 mio. kr. til formålet. Planen  er at 
 det er et privat Fitness der skal leje sig ind. Der skal laves flere ombygninger og  
 justeringer. 
 
 Sjønne - Aabenraa Firmaidræt 
 Den 11. september 2014 afholdes der et Interreg stævne  med 6. klasser nord og syd 
 for grænsen. De mødes på Aabenraa Stadion til en dag med flere aktiviteter. 
 
 Den 26. august 2014 til møde med kommunen om det nyt program, Konventus, de vil  
 tage i brug. Programmet skal bl.a. være med til at styre hal booking i kommunen. 
 Foreninger skal være medlem af Konventus programmet, for at kunne bruge det. 
 Hvad det vil koste er endnu uvist. 
 Fritidsrådet står som medunderskriver af mødeinvitationen, hvilket Sjønne står 
 uforstående overfor. Da det ikke er noget vi har drøftet på tidligere møder. 
 Så vidt der vides er det kommunen der har valgt systemet. 
 Men vi ved mere efter den 26. august 2014 
 
 Der skal nedsættes en dommerkomité, der skal udpege hvilket arkitekt forslag 
 der skal gennemføre opførelsen af Multiarenaen i Aabenraa. 
 Fritidsrådet skal udpege 2 medlemmer inden den 11. august 2014 (,medtages 
 under pkt. 6) 
 
 Dres - Bylderup Idrætscenter 
 Gulvet i hallen er blevet renoveret - der er kommet ny belægning på. 
 Så arbejdes der på, at lave et klubrum i den ene ende af hallen. 
 Skolen og gymnastikafdelingen arbejder sammen for at få etableret en springgrav,  
 hvilket er meget dyrt. 
 
 Kent - Aabenraa Golfklub 
 Vi har haft flere gæster end sidste år, hvilket er positivt. 
 Der er søgt midler til noget overdækning. Det har været tungt at komme igennem  
 processen men nu ser det ud til at lykkes. 
 Vi måtte desværre afskedige vores sekretær i 2013, for at spare penge. Det har  
 betydet, at bestyrelsesmedlemmer på skift har skulle passe klubben, stå for udlejning 
 af biler m.m. Der er brug mange timer på dette hen over sommeren. 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Andreas - Uge Idrætsforening 
 Vi har fuld gang i nogle projekter. Og Borgmesteren har indkaldt til møde med  
 Lokalrådet i Bolderslev, da han formegentlig har et projekt derude, han gerne 
 vil have de skal se på! 
 
 
 Andres spørger også til om frivillige foreninger skal betale byggesagsgebyrer? 
 De har bygge flere ting i Uge og har skulle betale gebyr. 
 - Kompetencen ligger ved forvaltningen eller politikkerne. Man kan ikke slippe 
 for Grundskyldpromillen, så det kan blive svært at få det gennemført. 
 Vi kan undersøge hvor mange udgifter det drejer sig om, når vi taler om 
 frivillige foreninger, der har betalt byggesagsgebyr. 
 Jan retter en henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget.  
  
  
  
 4. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Punktet udsættes til næste møde, da Keld var fraværende 
  
5. Tema aften 2014 
  Der skulle være lavet en aftale med Kostguruen Martin Kreutzer. Vi mangler 
 datoen og der skal bookes lokale. 
 Da John ikke var tilstede ved mødet, tages kontakt til ham for yderligere info. 
 Der følges op.  
 
 
6. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Intet nyt  
 -Hal 3/Multiarena 
 Der skal nedsættes en dommerkomité i forbindelse med opførelsen af Multiarena  
 Aabenraa. De skal udpege hvilket arkitektforslag der skal stå for opførelsen. 
 Fritidsrådet må udpege 2 medlemmer, men de skal være brugere af hallen. 
 Sjønne vil gerne være det ene medlem. Han har også taget kontakt til AAIG 
 om de vil kommen med en repræsentant, men har endnu ikke fået svar.  
 Han kontakter dem igen.  Se mail vedr. navne. 
 Der er møde den 11. august 2014 
 -Aktivitetspuljen 
 Sidst modtaget ansøgning var fra Tinglev Rideklub. De søgte om underskuds 
 garanti på 15.000 kr. Men der er bevilliget underskudsgaranti på 10.000 kr. 
 Klubben troede at hvis de søgte 15.000 kr. ville de 5000 kr. blive udbetalt og de 
 10.000 kr. som underskudsgaranti. Men der er kun bevilliget 10.000 kr. i  
 garanti. 
 Der er indtil nu brugt 102.400 kr. på kontoen 
 
 
 
 -Anlægspuljen 
 Ingen nye ansøgninger modtaget. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beløbet der pt. er til rådighed : 233.000 kr. (200.000 kr. - 55.000 kr. + 88.000 kr.  
 Bylderup gymnastikforening havde sidste år søgt og fået bevilliget tilskud til  
 markering af stier og etablering af bro, men der er problemer med hvemgør hvad 
 derude, er ansøgningen foreløbig trukket tilbage, og får de løst problemet, søger 
 de igen. 
. . 
 -Fritidspolitikken herunder Breddeidrætskommune 
  Intet nyt 
 
 -Sundhedsområdet 
 Den 20. august 2014 er der igen møde vedr. det nye Bevægelsesprojekt (tidligere 
 Let æ Rumpet) Der er sendt info ud til alle foreninger om det nye koncept. 
  
 -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 
 
7. Evt. 
 Løjt Idrætsforening har haft møde med skolen i Løjt vedr. den nye skolereform. 
 Men skolen har styr på det. Så de har pt. ikke brug for hjælp. 
 Man har lavet en ny træneruddannelse hvor både idrætsforeningen og skolen  
 vil drage fordele. 
  
 
 
  
  
  


