
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 64 
Aabenraa Roklub v/ Keld Møbjerg 

Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 
 

 
Deltagere; Jan Bundgaard, Andreas Hansen, Andreas Bonde, Karin Rastrup, Susanne  
                   Lage,  Sjønne, Svend Petersen, Erik S. Boe og Gerda Thielsen, Keld 
         Møbjerg 
Afbud/Fraværende: Jørn Rasmussen 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af ref. nr. 63 
 Referatet blev godkendt. 
 
2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 Jan har siden sidste møde løbende sendt indkommen post samt diverse invitationer 
 ud. Der er pt. ikke noget ud over det allerede fremsendte. 
  
 Nyt fra øvrige medlemmer: 
 Sjønne oplyste at Dansk Idrætsforbund har lavet en undersøgelse af landets 
 kommuner, målt på deres fritidsliv udfra faciliteter, frivillighed og økonomi. 
 Aabenraa Kommune ligger på en 46. plads - ud af 98 kommuner. 
 
 Svend Petersen Aabenraa Golfklub oplyste, at de har indgået et samarbejde med  
 Toftlund Golfklub, hvor medlemmer af Aabenraa Golfklub kan tage til Toftlund 
 og spille og ligeledes omvendt. Spillerne betaler 400 kr. for denne mulighed og  
 200 medlemmer i Aabenraa Golfklub har allerede benyttet sig af tilbuddet. 
 Desforuden oplyste Svend at han stopper som medlem af Fritidsrådet ved  
 repræsentantskabsmødet, men han sender en anden i hans sted, fra golfklubben, 
 nemlig Kent Nissen. 
 
 Andreas Bonde oplyste at de er i gang med at bygge en bålplads i Uge og  
 det skrider fremad, men lige nu driller det lidt, bl.a. også med at  udfærdige  
 en næsten nøjagtig skitse til brug ved ansøgning om byggetilladelsen. 
 At søge en tilladelse kræver en del tegninger over byggeriet. 
 Så snart de har regningerne på materialerne sender de dem til Fritidsrådet. så 
 de kan få udbetalt det tilskud de har fået bevilliget. 
 
 
 3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Det går rigtig godt med kontingent indbetalingerne. Vi har aldrig haft så 



 
 
 
 

 
 
 
 

 mange indbetalinger/medlemmer som i år. Der er pt. indkommet 25.200 kr. 
 i kontingent. Der har været et godt samarbejde med kommunen i den forbindelse. 
 
 Pt. har vi 330.658 kr. på kontoen. Dog mangler der at blive indfriet nogle 
 bevilliger så som til Uge, der har fået bevilliget et tilskud til opførsel af en bålplads 
 og Ensted indsender også et regnskab på deres bygning. 
 Der er udbetalt 60.000 kr. i år og der mangler at blive udbetalt 140.000 kr. 
 Herefter er der omkring 73.000 kr. til Fritidsrådet ved udgangen af dette 
 regnskabsår. 
 
 
 
4. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Intet nyt, heller ikke fra administrationen. Der har ikke været 
 afholdt nogen møder med den nye leder Bo Riis Duun endnu. 
 Der har tidligere været talt om at Kommunen ville søge om at blive 
 bredeidræts kommune men det har vi ikke hørt mere til. 
. 
 -Hal 3 
 Man har anbefalet en A+ model i forbindelse med hal byggeriet men  
 den model kommer til at koste 83 millioner kr. og Kommunen vil "kun 
 stille med 45 millioner kr. Der afventes nyt i sagen. 
 De fleste ansætte i Aabenraa Svømme og Idrætscenter er blevet hørt igennem 
 processen, så deres meninger og holdninger er blevet hørt. 
 
 -Erkendtligheder 
 Fritidsrådet uddeler deres Initiativ pris til en person, der har gjort en forskel og  
 måske sat nye initiativer i gang ude i en forening.. I må gerne allerede nu sætte  
 processen, med at finde en egnet kandidat, i gang. 
 Priserne uddeles i marts/april 2014 og forarbejdet forventes påbegyndt i 
 januar/februar. Andreas Bonde og Susanne Lage er med fra Fritidsrådet.. 
 
 -Aktivitetspuljen 
 Oversigt over ansøgninger og udbetalinger blev fremlagt.  
 På nær 2 foreninger, så har alle, der har søgt, fået deres udbetaling.  
 Der er udbetalt 120.000 kr. til aktiviteter i 2013 
 Uge havde søgt om tilskud til deres byfest, og fået afslag. 
 Begrundelse: De havde i ansøgningen “kun” søgt om tilskud til byfesten  
 og ikke til et specifikt arrangement .  
 Fritidsrådet giver ikke tilskud til byfester, så næste gang skal de søge til   
 et specifikt arrangement, som måske kan være i forbindelse med byfesten. for 
 evt. at kunne få tilskud. Men der gives ikke tilskud til byfester generelt, i henhold 
 til retningslinjerne. 
 Dres sender et mere udførligt afslag til uge, hvor det bedre forklares, hvorfor der er 
 givet afslag. 
  
 
 -Anlægspuljen 
 Modtaget ansøgning fra Aabenraa Golfklub. De søger om et læskur til deres  
 ungdomsspillere. Dres og Sjønne har behandlet ansøgningen og der kan gives 
 tilskud svarende til 50% af materialeudgifterne i alt 42.500 kr. 
 Dette blev godkendt af bestyrelsen. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Vi afventer stadig endelig regnskab fra Ensted i henhold til tidligere  
 ansøgning og bevilling, før deres tilskud kan udbetales. Deres 
 byggeri er færdig.  
  
 -Fritidspolitikken 
  Intet nyt 
 -Sundhedsområdet 
 -Gerda har været repræsenteret i arbejdsgruppen vedr. bevægelses 
 projektet "Let æ rumpet". Af tidsmæssige årsager har hun været 
 nødsaget til at trække sig. Fremtidige korrespondance vil blive  
 sendt til Jan. Han vil også, så vidt det er muligt, deltage i deres møder,   
 i stedet for Gerda. Med mindre, der er andre der gerne vil 
 være en del af arbejdsgruppen? 
 Der er indtil videre planlagt 2 møder. 
 Gerda kunne dog fortælle, at der kommer nye aktiviteter i gang rundt  
 omkring. Det er gratis at deltage i aktiviteterne Og på sigt kan de  
 måske komme ind under en forening 
 I Holbøl f.eks. starter man en mountainbike klub op og til foråret 
 går man i gang med at udforme en bane i skoven, til formålet. 
 Gerda har fundet en person, der vil stå for aktiviteten. 
 Projektet "Let æ rumpet" har også udviklet en App, hvor man kan se 
 de forskellige aktiviteter og få informationer om "Let æ rumpet" 
. 
 -Fritidspas 
 Hvordan gøres ordningen mere synligt, og hvordan kan vi følge op 
               på de fritidspas der er ansøgt? Bliver de brugt? 
   Det er nogle af de udfordringer der kan være. Udvalgte omkring 
   fritidspas arbejder videre med opgaven, men afventer samtidig 
   også en melding fra kommune, om ordningen fortsætter i 2014. 
   Men det er en rigtig god ordning, der giver alle mulighed for at 
   dyrke en sportsgren. 
 
 -Temaaften 
 Der er forslag om, at temaaften holdes i forbindelse med repræsentantskabsmøde. 
  der afholdes på Rødekro Kro den 18. februar 2014 . 
 Forslag til foredragsholdere kunne være SSP konsulent og streetworker John Hansen
 samt Holger Jacobsen fra bevægelsesprojektet "Let æ rumpet". De 2 herre kunne 
 man godt kombinere i et foredrag.  
 Jan kontakter dem. 
 
 Birgit Langlund, DGI Formand, blev foreslået som mulig dirigent til repræsentant-
 skabsmødet. Jan kontakter også hende. 
 
 På valg er :  Formand 
   Keld 
   Sjønne 
   Jørgen Rasmussen 
   Andreas Hansen 
  
 Henrik Søgaard, Bov IF,  har tidligere meddelt, at han måtte trække sig fra 
 fritidsrådet, pga. arbejde. Jan tager kontakt til ham, om ikke Bov IF har en anden 
 repræsentant i stedet for. Det vil være for en periode på et år. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 Sved Pedersen, Aabenraa Golfklub går også ud af bestyrelsen ved repræsentantskabs
 mødet men klubben sender en anden person i stedet. 
 Jan kontakter også Jørgen Rasmussen for at finde ud af hans plads i fritidsrådet. 
 Han har ikke deltaget i nogenaf årets møder!. 
  
 -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 
 
5. -Evt. 
  
  
  
  


