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Reff. fra ordinært repræsentantskabsmøde 
Tirsdag den 7. feb. 2012 

Røde Kro i Rødekro 
 

 
Der var mødt 24 personer til mødet. 
 
Mødet startede med et foredrag af Bolette Kvist, som handlede om brug af kropssprog i en hvilken 
som helst situation i livet, man kan faktisk selv være med til at styre folks førstehånds indtryk af sig 
selv som person. 
 
Herefter var det kommunens sundhedskoordinator Heidi, som slog et slag for det nye tiltag med 
muligheden for udstedelse af fritidspas. 
 
Herefter var det formanden som 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. Bestyrelsens beretning. 

Beretningen blev godkendt, og kan hentes  på AAF`s hjemmeside. 
 
3. Regnskab. 

Kasserer Kjeld Møberg fremlagde regnskabet, som viste et overskud på kr. 14.400 og en formue på kr. 
66.400. 
Regnskabet blev godkendt, og kan hentes på AAF`s hjemmeside. 

 
4. Godkendelse af nye medlemsforeninger. 

Der var ingen foreninger til godkendelse. 
 
5. Orientering om budget 

Budgettet blev fremlagt og kan hentes på AAF`s hjemmeside 
 
6. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent blev vedtaget som uændret. 
 
7. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
 
8. Valg af formand. 

Jan Bundgaard blev genvalgt. 
 
9. Valg af den øvrige bestyrelse og to suppleanter. 

Der var genvalg til:. Jørn Rasmussen – Hans Jørgen Christensen og Andreas Bonde nyvalgt blev Svend 
Petersen fra Aabenraa golfklub. 
Der blev ikke valgt suppleanter, så de to pladser står åbne. 

 
10. Valg af revisorer og to suppleanter. 

Der var genvalg til:. Birthe Poulsen og de to pladser som suppleanter står åbne. 
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11. Evt. 
Henrik opfordrede til at besøge AAF`s hjemmeside, og husk AAF er også på FACEBOOK. 
Gerda opfordrede foreninger til at søge kommunen om afholdelse af Sundheds camp og Sundhedsstafetten. 
Erik Boe gjorde opmærksom på at vi ”gamle” ikke klæber til taburetterne, men vil gerne afløses af nogle 
kreative og aktive unge mennesker, så bare kom på banen. 
Formanden opfordrede medlemsforeninger til at kontakte bestyrelsen med forslag til forskellige aktiviteter. 
Henrik:. Husk at meddele kommunen hvis foreningens kasserer eller formand får nye mail adresser. 
En deltager spurgte, hvorfor kan et medlem af sportsfiskerforeningen, som fanger en rekord fangst ikke få 
tildelt erkendtlighed lige som de øvrige sportsudøvre. 
 

 
Dirigent Pia Dethlefsen afsluttede mødet med tak for i aften. 
 
Referent 
Andreas Hansen 
Bylderup 
   

 
 


