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Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 57 
Idræts- og Fritidshuset i Hjordkær 

Tirsdag d. 8. januar 2013 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Svend, Andreas Bonde, Andreas Hansen, Jørn, Erik Steen, Gerda og Jan 
Afbud: Henrik, Majken og Hans Jørgen Christensen 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af ref. 56 
Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Formanden orienterede om: 
- Sydbanks 2 idrætslederpriser med frist for indstilling den 1. februar 2013. Formanden 
sender sender efterfølgende mail til bestyrelsen med skemaer til indstillinger til 
videreformidling. 
- Kultur- og Fritidsudvalget pris. 
- Møde med forvaltningen om evaluering af anlægspuljen og Kultur- og Fritidsudvalgets 
indstillingen. Indstillingen med puljebeløb i 2013 og 2014 skal godkendes i økonomiudvalg 
ultimo 2013. 
 
Øvrige emner "bordet rundt": Der var en generel dialog i bestyrelsen om erfaringerne med 
kommunens vedligeholdelse af udenomsarealer. 
 
Svend orienterede om det forventede tidspunkt for indvielse af Aabenraa Golfklubs nye 
klubhus i 2013. 
 

3. Nyt fra kassereren, Nye medlemmer og økonomi 
- Kasseren gennemgik det forventede regnskab for 2012. 
Kassebeholdningen ultimo 2012 er på 262.863 kr. 
Ultimo 2012 var der 200.000 kr. tilhørende anlægspuljen, heraf er der nu i januar 2013 
udbetalt 50.000 kr. til multibanen i Løjt, og der står således 150.000 kr. på kontoen, der ikke 
er udbetalt p.t. i 2013, De resterende 150.000 kr. er bevilget til konkrete projekter til 
udbetaling i 2013. 
Fritidsrådet har således en egen kasseholdning på 62.863 kr. til disposition jf. budgettet for 
2013. 
Indtægter fra kontingenter i 2012 svarer til ca. 66 betalende foreninger, uden der er rykket 
for manglende betaling af kontingent. 
 

4. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
- Kultur- og Fritidsudvalget 
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Høringsvar til Kultur- og fritidspolitikken 
Fritidsrådet har set og drøftet forslaget til nu Kultur- og Fritidspolitik på mødet. Bestyrelsen 
havde ingene kommentarer til forslaget, og vi ser frem til en konstruktiv dialog om 
implementering af politikken. 
- HAL 3, vores politik og fælles strategi 
Workshop den 22. januar 
Vores fokus i processen er på: 
- driftsmodellen 
- Halkapacitet 
- Ideer til aktivitet indenfor de fysiske rammer, gerne "24 timer i døgnet" 
Fritidsrådet er inviteret til workshop om hal 3 den 22. januar 2013, hvor der deltager 3 
medlemmer fra fritidsrådet. Fra fritidsrådet deltager Gerda og Jan samt et yderligere medlem 
af bestyrelsen. 
- Erkendtligheder 
Der er møde med forvaltningen den17. januar 2013. Vi modtager gerne indstillinger til 
uddelingen af fritidsrådet initiativpris. 
- Aktivitetspuljen 
Der er bevilget tilskud for 90.000 kr. i 2012 til forskellige projekter. Den samlede 
anlægspulje er på 100.000 kr. pr. år. 
- Anlægspuljen 
Drøftet Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til videreførelse af anlægspuljen, og herunder 
forvaltningen kommentarer til indstillingen. 
- Fritidspolitikken 
Se ovenstående om Kultur- og Fritidsudvalget. 
- Sundhedsområdet 
Formanden følger op på status på implementering af ny politik fra og med 2013. 
- Landdistriktspolitik 
Intet nyt. 
- Repræsentantskabsmøde 2013 
Orientering om status på planlægningen. Formanden finder en dirigent til mødet fra 
Rødekro-området. Forslag modtages gerne. 
Der indrykkes annonce i Budstikken og Aabenraa Ugeavis i uge 3, og Henrik sender mail 
via foreningsdatabasen med mødeindkaldelsen senest den 19. januar 2013. 
- Temaaften 2013 
Der arbejdes videre med et potentielt emne. 
- Andre aktiviteter vi deltager i 
Intet nyt 
 

5. Evt. 
 

Referent Jan 


