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Referat til bestyrelsesmøde nr. 62 
Aabenraa Kommune 

Tirsdag d. 12. august 2013 efter mødet med udvalget 
 
 
Deltagere: 
Afbud: 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af ref. 61 
Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Formanden har orienteret om at Henrik Søgaard ønsker at udtræde af bestyrelsen ifm. næste 
repræsentantskabsmøde og, at Henrik sender de bedste hilsner til "de andre rødder" i 
bestyrelsen, og at han siger tak for et godt og givende samarbejde der har været spændende 
at være med i. 
 

3. Nyt fra kassereren, Nye medlemmer og økonomi 
Der er d.d. 310.000 kr. i kassen, heraf udgør de 240.000 kr. midler til anlægspuljen. Der er 
således 70.000 kr. i kassebeholdning. 
Kasseren udbetaler honorar på 1.500 kr. til de enkelte bestyrelsesmedlemmer for 2013 
snarest muligt. 
 

4. Fordeling af opgaver/ting vi deltager i 
Det er aftalt: 
- at Andreas Hansen og Hans Jørgen Christensen foretager sagsbehandlingen ifm. 
anlægspuljen. De forbereder ansøgningerne til bestyrelsens godkendelse og den 
efterfølgende kontrol af regnskaber m.v. ift. retningslinierne. Bestyrelsen godkender fortsat 
de enkelte ansøgninger og evt. afslag på tilskud. 
- at Kjeld foretager opkrævning af kontingent for 2013. 
- at Susanne Lage fremadrettet skrive referaterne fra bestyrelsesmøderne. 
 

5. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
- Kultur- og Fritidsudvalget 
Der var møde med udvalget den 12. august 2013. Vi afventer referat 
- HAL 3 
Formanden orienterede om AAFs deltagelse i arbejdsgruppen 
- Erkendtligheder 
Arbejdsgruppen består af Andreas Bonde og Susanne Lage. Evt. afløser for Henrik Søgaard 
afventer. 
- Aktivitetspuljen 
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Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret om bevillinger og udbetalinger på mødet den 12. 
august. 
Der er i alt 164.000 kr. i puljen i 2013, og der er p.t. bevilget 120.000 kr. og udbetalt ca. 
77.000 kr. 
- Anlægspuljen 
Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret om bevillinger og udbetalinger på mødet den 12. 
august. 
Andreas Hansen tager kontakt til BOG ang. ansøgning. 
- Fritidspolitikken 
Vedr. Fritidspas er der indkaldt til møde den 29. august 2013. Erik Steen Boe og Susanne 
Lage deltager fra AAF. 
- Sundhedsområdet 
Der er kick-off konference den 28. september 2013. 
- Landdistriktspolitik 
Der etableres nyt Landsbyråd til erstatning for det hidtidige dialgforum til varetagelse af 
dialogen overfor kommunen/KFU, som vil være mere målrettet landdistrikterne og, hvor 
repræsentanterne kommer fra lokalråd, borgerforeninger mv. i Aabenraa Kommune. 
- Temaaften 2013 
Afventer formanden. 
- Andre aktiviteter vi deltager i 
Intet til referatet 
 

6. Evt. 
Intet til referat. 
 

Jan 


