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Reff. fra ordinært repræsentantskabsmøde 
Tirsdag den 1. feb. 2011 
Borgerhuset i Tinglev 

 
 
Der var mødt 14 personer til mødet. 
Formanden bød velkommen og gik til første punkt på dagsordenen 
 
1.  Valg af dirigent og referent 

Til dirigent blev valgt:.  Pia Dethlefsen 
Til referent                      Andreas Hansen 
 

2. Pia konstaterede herefter at mødet var rettidig varslet 
 Og gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af  års beretning (beretning vedlægges) 
  
 Der var følgende kommentarer til den fyldestgørende beretning.. 
 Pia efterlyste tilbagemelding til de foreninger som havde indstillet personer til hædring, både hvis det var 

positiv eller negativ, så foreninger vidste besked, også datoen for afholdelse af hædrings mødet, ønskede 
foreningerne tilbagemeldt. 

 Jens Juhl lovede at tage dette med hjem til forvaltningen, og lovede at tage det op i arbejdsgruppen 
omkring emnet, han mente samtidig at det var vigtigt at gøre foreningerne opmærksom på, at selv om deres 
indstilling ikke kom med i denne omgang, måtte/kunne de godt søge igen det efterfølgende år. 

 
3. Regnskab til godkendelse 
 Kasserer Kjeld Møbjerg gennemgik det reviderede regnskab, og det blev enstemmigt godkendt ( regnskabet 

kan ses på AAf´s hjemmeside) det viste et overskud for 2010 på godt 16.000, og formuen er pt. På 52.000 
 

4. Godkendelse af nye medlemsforeninger. 
 De nye foreninger som har betalt kontingent blev godkendt. 
 
5. Orientering om budget 

  Budgettet som kalkulerer med et overskud på 7.500 blev godkendt og kan ses sammen med regnskabet på 
AAF`s hjemmeside,  

 
6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentsatserne fastholdes på nuværende neveu og kan ses på AAF`s hjemmeside. 
 Der var stor ros til kassereren for altid at have orden i tingene omkring regnskab og budget. 
 Erik Boe mente ikke at formuen var noget problem, dert er altid godt at have lidt penge på kistebunden, og 

52.000 er ikke meget hvis vi f.eks. skulle holdes et medlemsmøde eller foredrag. 
 Gerda mente også at vi burde bruge lidt penge på annoncering for vore arrangementer, og synliggørelse af 

vore aktiviteter. 
 Formanden foreslog at vi måske skulle lave lille pjece, med oplysninger om hvad AAF kunne tilbyde 

foreningerne, og hvad der var af muligheder for ansøgning til økonomisk støtte. 
  
7. Der var ingen indkomne forslag. 
 
8. Valg til bestyrelse 
 Der var genvalg til Erik, Gerda, Henrik og Dres 
 Bestyrelsen bemyndigedes til at supplere bestyrelsen med den sidste plads, da ingen af de fremmødte 

ønskede at lade sig vælge. 
 Det samme gør sig gældende med hensyn til suppleanter. 
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10. Valg af 2 revisorer 
 Der var genvalg til Pia Dethlefsen. 
 
11. Eventuelt. 
 Andreas eftersøgte gode ideer til hvordan vi øger interessen for AAF`s virke, og det gælder også for de 

forskellige ansøgnings muligheder. 
 Jens gjorde opmærksom på, at det var muligt at annoncere på kommunens infomationssider. 
 Henrik gjorde opmærksom på, at uge- og dagblade ikke var interesserede i vore nyhedsbreve. 
 Andreas mente det var nødvendigt at synliggøre de forskellige støttemuligheder for foreningerne, enten ved 

annoncering eller ved nem adgang på hjemmesiden. 
 Den nye anlægspulje på kr. 200.000 til mindre anlæg, som er efter krone til krone princippet, måske kunne 

blive uddelt på repræsentantskabsmødet, det ville måske give lidt pr til AAF. 
 
Dirigent Pia Dethlefsen afsluttede mødet med tak for i aften. 
 
Referent 
Andreas Hansen 
Bylderup 
   

 
 


