
 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 61 

Bolderslev Idrætscenter, Bolderslev 
Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 

 
 
Deltagere; Jan Bundgaard, Andreas Hansen, Andreas Bonde, Karin Rastrup, Susanne  
                   Lage 
Afbud/Fraværende: Svend Petersen, Keld Møbjerg, Sjønne, Erik S. Boe, Henrik  
                                  Søgaard, Jørn Rasmussen, Hans Jørgen Christensen 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af ref. nr. 60 
 Referatet blev godkendt med en bemærkning om  at Sundhedsstafet ansøgning blev 
 afvist, men de kan søge de 25 %  
 
2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 - Formanden har sendt forslag til punkter til næste udvalgsmøde, ind til      
 forvaltningen, 
 - Ønsket punkt vedr. grøn område er ikke medtaget. 
 - Der er intet nyt omkring endelig organisering af forvaltning. Kontakt person er  
 indtil videre stadig Jens Juhl. 
 -Der er kommet en henvendelse fra Søren Terp, Kruså ang. opstart af en  
 pool-billiard klub. Jan sender ham vores vedtægter og information om,  
 hvem vi er, og hvad vi kan bruges til. 
 -Andreas Bonde fortalte at de, af kommunen, havde fået bevilliget 75.000 kr. til 
 et trådhegn i Uge. 
 Planerne om en multihal i Ravsted er droppet. 
 -Andreas Bonde fortalte at de i Uge havde fået flyttet et Bålhus til 
 Sportspladsen. 
 Årets Landsby  - god omtale. 
 Der er problemer med gymnastiksalen - der skal drøftes hvad der skal ske. 
 Den er angrebet af skimmelsvamp i Bolderslev. 
 
 3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 -Kassereren var ikke tilstede, så derfor ingen status. 
 - Der skal udsendes kontingentopkrævning. Keld og Henrik koordinere. 
 - Keld skal udbetale honorarer 1500 kr.  
 
4. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Jan sender punkterne til dagsorden i forbindelse med næste udvalgsmøde rundt. 
 -Hal 3 
 Intet nyt - afventer nærmere beretning! 



 

 

 -Erkendtligheder 
 Intet nyt 
 -Aktivitetspuljen 
 Mange ansøgninger de første måneder, men nu er der lidt stilstand. Omkring halv- 
 delen af budgettet er tilbage. 
 Karin spørger til, hvorfor der ikke blev givet tilsagn til Sankt Georgsgilderne der  
 afholder sommerlejer for udsatte børn? Svar: De er ikke en folkeoplysende  
 forening, hvilket er undersøgt af kommunen. 
 Karin oplyser at de er medlem via Spejderne. Men sagen er undersøgt af kommunen  
 og de var ikke berettiget til tilskud. 
 Jan sender afslaget til Karin. 
 -Anlægspuljen 
 -Ansøgning fra Bylderup og omegns gymnastikforening (BOG). 
 Renovering af stiforbindelse samt afmærkning af denne. 
 Før der evt. kan gives tilskud skal ejerforholdet afklares. Hvis dette er i orden i  
 forhold til Retningslinjerne for tilskud fra anlægspuljen, kan vi give tilskud med 
 25% 
 Jan B. undersøger hvilke krav der er for ejerforhold. 
 -Ansøgning fra Kliplev Hallen 
 Kliplev Hallen søger om støtte til køb af motionsredskaber 
 Der kan ikke ydes tilskud til køb af motionsredskaber, da Hallen ikke er en  
 folkeoplysende forening, men en Selvejende institution. 
 Der meddeles derfor afslag. 
 -Fritidspolitikken 
 Med på august mødet 
 -Sundhedsområdet 
 - Afventer nærmere beretning fra Gerda Thielsen, der er med i en 
 ny arbejdsgruppe omkring opstart af aktiviteter ude i lokalsamfundene. 
 "Let æ Rumpet". 
 -Landdistriktspolitik 
 Intet nyt - afventer kontaktperson fra Kommunen 
 -Temaaften 
 Jan orientere mere på næste måde. 
 Mulig ide var også Streetworker John Hansen 
 -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 
 
5. Evt- 
 Næste møde er Mandag den 12. august umiddelbart efter mødet med udvalget. 
 Susanne har booket mødelokale på rådhuset (i kælderen). 
 
 
  
  


