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Repræsentantskabsmødet startede med et inspirerende oplæg fra Streetworker og SSP 
konsulent ved Aabenraa Kommune, John Hansen. 
Han fortalte om tidens unge, og hvor svært det kan være, at få de unge væk fra 
Cyberspace og ud i den virkelige verden, ude i foreningerne.  
 
Efter oplægget fra John Hansen , startede repræsentantskabsmødet med følgende 
dagsorden. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 Erik Steen Boe blev valgt som dirigent og kunne konstatere at 
 Repræsentantskabsmødet var lovlig varslet jf. vedtægterne. 
 Susanne Lage som referent. 
 
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
 Formand for Fritidsrådet, Jan Bundgaard, aflagde beretning for 2013; 
 Vi har i årets løb beskæftiget os med følgende opgaver/områder: 
 -Uddeling af erkendtligheder 
 -Initiativpris 
 -Aktivitetspulje 
 -Anlægspulje - tilskud til mindre anlæg 
 -Fritidspolitikken 
 -Sundhedsområdet herunder bevægelsesprojektet "Let æ Rumpet" 
 
 Der kan også lige nævnet at Aabenraa Fritidsråd er på Facebook. 
 Og siden bliver bedre og bedre. Så find os der. 
 
 Fritidsrådet samarbejder med Aabenraa Kommune om planlægningen og ud- 
 delingen af erkendtligheder og priser til idrætsudøvere eller hold fra en  
 idrætsforening, hjemhørende i Aabenraa Kommune. I den forbindelse uddeles 
 også initiativprisen til enkeltperson eller hold, der har taget initiativ til f.eks. 
 en aktivitet. Der var desværre ingen indstillinger til denne pris i 2013. 
 
 Aktivitetspulje  - formålet er at fremme aktiviteter i foreningerne. I 2013 er  
 uddelt tilskud på 138.350 - oversigt over tilskuddene blev fremlagt. 
 Kravet er, at der skal forelægge en beskrivelse af aktiviteten. Der forlanges 
 ingen regnskab. I 2014 har Fritidsrådet 155.000 kr. til rådighed i puljen. 
 Vi vil arbejde for, at der kan komme flere penge i puljen. Denne dialog tages  
 via vores møder med kommunen. 
 
 Anlægspulj -  der gives tilskud til mindre anlæg med ikke til vedligehold og  
 renovering. I 2013 er der brugt 112.500 kr. Oversigt blev fremlagt. 
 Kravet er at tilskuddet skal udnyttes senest 1 år efter at bevillingen.  



 

 

 Vi har og vil tage en dialog med kommunen, om at få flere penge tilført 
 puljen. 
 
 Fritidspolitikken - Vi har haft 2 dialogmøder med Kultur og Fritidsudvalget i 
 2013. Væsentlige  punkter har været sparekataloget  for  2013  og 
 sparekataloget for budget 2014. 
 
 Vedr. Aabenraa Multiarena har Fritidsrådet deltaget i dialogmøder og været 
 med i arbejdsgrupper omkring planlægningen af en Multiarena. 
 AAF går positivt ind for arbejdet og vi er også med på sidelinjen i 2014 
 
 Aabenraa Kommune er valgt til at være bredde idrætskommune med 7 
 indsatsområder. AAF ser positivt på dette nye tiltag. 
 
 AAF har også deltaget i projektarbejdet omkring bevægelsesprojektet "Let æ 
 Rumpet". 
 Dette projekt indgår nu som en del af breddeidrætskommunen. 
 "Let æ Rumpet" er også på facebook! 
 
 Aabenraa Fritidsråd (AAF) er fælles talerør mellem foreningerne og 
 kommunen. I som forening - Brug os som et aktiv! I er vores 
 eksistensberettigelse 
 
 Der er på nuværende tidspunkt omkring 83 foreninger, der er medlem af AAF, 
 
 Så vil vi gerne gøre lidt reklame for Landsby-pedeller. En rigtig god ordning 
 for foreningerne. Projektet høre  under Kommunens KI S Projekt. Se mere 
 information på kommunens hjemmeside. 
 
 Formandens beretning blev godkendt. 
 
3. Regnskab til godkendelse. 
 Kasser Keld Petersen fremlagde regnskab for 2013 samt budget 2014 
 Kontingent indtægter i 2013 - 26.400 kr. Dette er en væsentlig stigning i  
 forhold til 18.400 kr. i 2012. 
 Dette kan skyldes at vi er blevet mere kendt men også at vi har fået en 
 ajourført liste over foreningerne i kommunen. 
 Samlede indtægter i 2013 46.726 kr. 
 Samlede udgifter i 2013 36.237 kr. 
 Dette giver en overskud på 10.448 kr. mod et underskud i 2012 på 3580 kr. 
 Regnskab 2013 og Budget 2014 blev enstemmigt godkendt ! 
 
4. Godkendelse af nye medlemsforeninger 
 Vi sender medlemsopkrævninger ud til alle foreninger og de der betaler, 
 er medlem. 
 
5. Orientering om budget 
 Der blev orienteret om budget under punkt 3.  Budget 2014 blev godkendt. 
 
 



 

 

6. Fastsættelse af kontingent 
 AAF foreslår uændret kontingent  - Godkendt! 
 
7. Indkomne forslag 
 Der er ingen indkomne forslag 
 
8. Valg af formand, jævnfør § 11 
 Forsamlingen forslår genvalg af nuværende formand Jan Bundgaard. 
 Jan modtog genvalg. 
 
9. Valg af den øvrige bestyrelse og to suppleanter, jævnfør § 11 
 Til orientering: 
 Nuværende bestyrelsesmedlem Svend Petersen, Aabenraa Golfklub 
  er ikke på valg men har ønsket at træde ud af AAF. Han skiftes ud med  
 Kent Nissen ligeledes Aabenraa Golfklub. 
 Dette er taget til efterretning. 
 
 På valg er: 
 Kjeld Møbjerg   - Modtager genvalg 
 Andreas Bonde   -Modtager genvalg 
 Hans Jørgen Christensen -Modtager genvalg 
 Jørgen Rasmussen  -Modtager ikke genvalg 
 
 Inge Johnsen, Aabenraa Handicapidræt, stiller op som bestyrelsesmedlem til  
 AAF, og da ingen andre meldte sig, blev Inge enstemmigt valgt. Inge Johnsen
 er valgt for en 2-årig periode. 
 
 Herefter er der besat 10 pladser i Aabenraa Fritidsråd ud af 11 mulige. 
 Henrik Søgaard, Bov IF, er udtrådt af bestyrelsen, så hans plads er ledig. 
 
 Valg af 2 suppleanter: 
 Gerda Thielsen er på valg - og Modtager genvalg. 
  
 Der er pt. kun en suppleant, da det ikke har været muligt at finde en  
 suppleant yderligere.  Der er givet bemyndigelse til at supplere med  
 suppleanten til den 11. plads. 
 
10. Valg af 2 revisorer og en suppleant, jævnfør § 11 
 De 2 nuværende revisorer Birthe Poulsen og Pia Dethlefsen modtager 
 begge genvalg. 
 
11. Eventuelt 
 Der er oprettet et Landsbyråd og der er afsat 75.000 kr. til arbejdet i rådet. 
 Allan Niebuhr, Kollund, blev valgt som formand for rådet. 
 Kommunen besluttede, at der skulle etableres et Landsbyråd og Karsten Gram 
 er sat til at styre dette projekt. 
 
 Aabenraa Golfklub har benyttet sig af den tidligere omtalte pedel ordning,  
 under kommunens KIS Projekt. Det har været en meget positiv erfaring.  


