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Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus 
 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
3. Regnskab til godkendelse 
4. Godkendelse af medlemsforeninger 
5. Orientering om budget 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg af formand, jævnfør paragraf 11 
9. Valg af bestyrelse og suppleanter 
10. Valg af 2 revisorer og en suppleant, jævnfør paragraf 13 
11. Eventuelt 

 
Formanden  bød velkommen til 43 deltagere fra 22 foreninger. 2 foreninger tilmeldte sig ved 
indgangen. 
 
Ad 1. Bestyrelsen foreslog Birgit Langelund, som blev valgt uden modkandidater. 
reff. Aase Rasmussen 
Birgit tilbød at Bolderslev betalte for øl og vand, da AAF ikke har penge til at give 
Tak for det. 
Husk dato på udsendelse af indkaldelse til repræsentantskabsmøde 
Repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet. 
 
Ad 2. Formanden glæder sig over at alle medlemsforeninger gør en forskel for medlemmerne 
 
Indsat: 
Årsberetning nr. 1 2008. 
 
År 1 i Aabenraa Fritidsråd er ved at være gået. 
Ved dette første repræsentantskabsmøde er det således på plads at gøre status 
over Aabenraa Fritidsråds allerførste år. 
 
Fandt vi AAF´s bestyrelse ud af hvad vores rolle i denne nye storkommune var?  
Hvad vi kunne bruges til? 
Hvad var vores vision og opgave?  
Kunne vi se bort fra de meget forskellige kulturer, vi havde? 
 
Vi i AAF blev meget hurtigt klar over, at et positivt syn på samarbejde og udvikling 
indenfor vores område skulle have allerhøjeste prioritet. 
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Vores samarbejdspartnere inde på forvaltningen skulle jo først finde deres egne ben 
og få placeret rollerne. Det kan man se, det er lykkedes ganske godt. Sidst den 31. 
januar havde Fritids og Kulturudvalget inviteret alle til Nytårstræf. Et flot og 
velbesøgt arrangement. AAF inviterer alle til at gå på AAF´s hjemmeside, hvor de 
præsenterede ”slides” kan studeres. Vores hjemmeside som vi i AAF er meget glade 
for. 
 
Medlemstallet i AAF er stille og roligt vokset igennem dette år et er skredet frem og i 
dag kan vi tælle 62 foreninger og et samlet medlemstal på over 15000 aktive  
 
I bestyrelsen har der været en udskiftning, idet at næstformand Frank desværre er 
gået af i bestyrelsen. Ind trådte førstesuppleant Torben Madsen fra Aabenraa 
Billiardklub og ny næstformand er Erik Steen Boe fra Løjt I.F. 
 
AAF har året igennem nedsat adskillige udvalg som alle har arbejdet ivrigt og med 
fine resultater. AAF har deltaget i udvalg i samarbejde med kommunen om reglerne 
for erkendtligheder til idræts- og foreningsmennesker, deltaget i møder om 
grænseoverskridende samarbejde, deltaget i møder hos SPOREG, som omhandler 
hvordan de små lokalsamfund kan styrkes osv. I øvrigt henviser jeg til hjemmesiden, 
hvor man kan læse alle referaterne fra vore bestyrelsesmøder ligesom disse er sendt 
elektronisk til vore medlemsforeninger. 
 
Med til årsberetningen hører også en vurdering af, om vi har kunnet leve op til vore 
visioner, som vi formulerede dem meget tidligt i vores Fritidsråds start  
 
Visioner for Aabenraa Fritidsråd 
 
- AAF forventer at få indflydelse på udformning af værdier og målsætninger for 
politikker inden for Fritidsområdet 
 
 
Det er vigtigt for et godt samarbejde at AAF, politikere og   
forvaltning mødes jævnligt. 
I 2007 har der været 2 møder med politikere og for  valtning henholdsvis   
den  21. juni, hvor stort set hele udvalget og alle relevante personer   
fra forvaltningen deltog. Referat er sendt til medlemmerne. Næste møde   
var den 6. september, her deltog nogle politikere og den relevante   
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forvaltning, der foreligger ikke noget referat fra dette møde. 
 
Budgetramme og budgetforudsætninger fremsendes meget tidligt, så det kan komme 
til høring ude hos brugerne. 
Vi har i Aabenraa Kommune utallige frivillige, der gør en kæmpe indsats. Giv dem 
mulighed for indflydelse, medejerskab i beslutningsprocessen osv. 
at vi inviteres med til udarbejdelse af vor nye fritidspolitik. 
Er til dels opfyldt, vi har været med til lyre-mødet og venter nu på, at forvaltningen 
får renskrevet deres oplæg, så det kan sendes til 1. høring hos AAF og andre 
foreninger 
 
Referaterne fra mødet i Lyren er kun tilgængelige for forvaltningen. 
Vi venter derfor spændt på forvaltningens oplæg, som vi er lovet. 
 
Al begyndelse er svær og vi ser frem til at medborgerinddragelsen   
bliver mere reel. Den er kun reel, når vi har bare nogenlunde fælles   
informationsniveau med forvaltningen. Og det  har  der ikke været tale   
om i processen om fritids og kulturpolitikken. 
 
 
 
- AAF forventer at blive inddraget i den politiske budgetfase. 
Forvaltningen har meldt ud, hvornår datoerne er for budgetlægningen. Det er så 
AAF´s opgave at komme i dialog med det politiske udvalg. Politikerne har her gode 
intentioner, om de også vil dialog i budgetfasen. 
 
 
- AAF forventer at blive inddraget i beslutninger om større investeringer og 
nyanlæg, som påvirker Fritidslivet 
 
Det betyder, at der på baggrund af vores fælles idrætspolitik udarbejdes en langsigtet 
strategi for større investeringer og anlæg.  
Hvor er visionen hos politikerne med vores kommune? Den er p.t. noget uklar.  
For AAF betyder dette at påpege: at vi og brugerne, at vi og halinspektørerne, at vi og 
politikerne har samme interesse, nemlig at gøre Aabenraa til en aktiv og attraktiv 
kommune. 
AAF kunne foreslå et fællesmøde mellem politikere, halinspektører og AAF. 
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- AAF arbejder primært for bredden 
Dette kræver, at aktivitetstilskud og lokaletilskud bliver så favorable som 
overhovedet muligt. Det er bredden, der skal have ordentlige forhold, så den kan 
dyrke sine aktiviteter. Eliten skal også have ordentlige forhold, men ikke på 
bekostning af bredden.  
 
 
- AAF forventes inddraget i fordeling af tilskud til foreningerne: til uddannelse 
af ledere og trænere, til redskaber og anskaffelser til mindre og større 
investeringer 
 
Det skal konkret afklares, hvad dette indeholder, og det er det blevet. Der er nu i 
forvaltningen udarbejder nu disse regler 
 
- AAF ønsker at samarbejde med forvaltningen om tildeling af hæderspriser til 
sportsfolk og andre, der har ydet en indsats inden  for fritidsområdet 
 
Kommunen skal afsætte nogle midler til dette formål. Konkret har AAF og 
kommunen afholdt en række møder og samarbejdet for at få dette på plads. 
 
 
Konklusionen er at vi i AAF har forsøgt efterleve vore visioner og vi har på mange af 
områderne fået sat vores fritids- og idrætspolitiske mærke på udviklingen i Ny 
Aabenraa Kommune 
 
Til sidst en tak til forvaltningen, politikere, halinspektører og deres personale 
Og ikke mindst AAF´s bestyrelse for et godt og positivt samarbejde. 
 
                                                                                             P.b.v. 
     Sten Scheller 
 
     Aabenraa Fritidsråd 
Beretningen sat til diskussion: 
- Leif Christensen Bov IF. Der er store forskelle på tilskud til Rideklubber 
Der er endnu ikke harmoniseret på området, der opfordres til at man fordeler midlerne til 
alle rideklubber 
Torben Madsen opfordrer til at søge under social- og sundhed, da der gøres meget for 
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marginalgrupper. 
- Sten opfordrer foreningerne af skrive c/c AAf, når der sendes brev til Forvaltningen 
- Store projekter skal sendes i god tid. Der er en drøftelse om at lave en 10 års plan og prøve 
at nå enighed mellem foreningerne. 
- Det er positivt, at det er bredden AAF kæmper for (Birgit Langelund) 
- Torben, vigtigt at forhandle med ældre/handicappede om fælles tiltag 
- Sønderjyske tager træningstider fra bredden. Eliten må kunne køre til frie tider i 
kommunen, bla. da de får stillet biler til rådighed 
- Sjønne, firmaidræt, vi skal være opmærksomme på evt Multihaller, tingene kan gå hurtigt. 
Flere mener det er mest til kommercielt brug. 
- Jørgen Rasmussen Motorsport spurgte om Aabenraa som Eliteby. 
AAF har været  inddraget, men Team Danmark fravalgte Aabenraa 
- Kryger Bov IF: husk hele kommunen 
AAF gør meget ud af dette 
- AAF holder bestyrelsesmøder rundt i kommunen, foreningerne må gerne invitere til at 
afholde møderne 
 
Bestyrelsens beretning godkendes. 
 
Ad. 3 
Jan Bundgaard forelægger regnskabet (kan ses på Hjemmesiden) 
- Kryger mener kommunen skal give AAF tilskud. 
 Regnskabet godkendt 
 
Ad. 4 
Der er ingen foreninger, der kræver speciel godkendelse 
 
Ad. 5 
- Annelise? Spørger om der er arrangeret foreningsmøder 
Ikke endnu, men det bliver evt i forbindelse med ansøgningsfrister til Kommunen 
- AAF må gerne have et fornuftigt overskud 
- Aase Rasmussen vil ikke køre gratis til AAF’s møder et år endnu, der er mange udgifter ved 
arbejdet. 
- Kurser for AAF må gerne søges på lige fod med de øvrige foreninger. 
- Forsamlingen støtter AAF til at etablere sig fornuftigt 
 
Ad. 6 
Samme kontingentsats 
 
Ad. 7. 
Ingen 
 
Ad. 8.  
Bestyrelsens forslag til ny formand Jan Bundgaard: vælges 
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Ad. 9. 
Jørn Rasmussen, Peter Asmussen og Hans Jørgen genvælges 
Trine Skaaarup og Andreas Bonde nyvælges 
Spejderne har valgt Søren Jensen for spejderne i stedet for Birte Nilausen 
Supleanter: Keld Møberg og Annelise Furdal vælges 
 
Ad. 10  
Ida Hansen og Keld Møberg genvælges som revisorer. Birthe Poulsen vælges som revisor 
suppleant 
 
Ad. 11 
- Ungdomsskolernes repr. har ikke modtaget reff. Det rettes der op på 
- alle bedes checke medlemslisten  
- Hjemmesiden bør kunne sende reff. til foreningerne. Det kræver en accept fra foreningerne 
- Reff. skal indeholde AAF’s hjemmesideadd.. (Er sket). 
- Forslag at formandens adresse er formand@--- så den ikke skal ændres, når der skiftes 
formand 
- Der kan laves links fra AAF’s hjemmeside til foreningernes hjemmeside 
- Erik Boe efterlyser 10 årige prioriteringslister 
- vigtigst at AAF arbejder for at sikre foreningernes økonomi 
- Det er vigtigt at foreningerne står sammen og ikke giver intern magtkamp 
- Tænk: Aabenraa ellers bliver tingene centreret om Haderslev og Sønderborg, evt. Flensborg 
- AAF skal kende de store ideer og planer og underrette foreningerne 
- gratis buskørsel vil kunne flytte brugerne og eleverne 
 
Birgit Langelund takkede for en god debat og nedlagde sit hverv 
 
Jan Bundgaard, den nye formand, takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt 
samarbejde. 
 
 
Reff. Aase Rasmussen 


