


























Referat fra bestyrelsesmøde nr. 77
MØDESTED: Spejderhuset i Ensted, Gl. Tinglevvej 25 C, Stubbæk
Tirsdag den 2. juni 2015 kl. 17.00


Deltagere; Jan Bundgaard, Inge Johnsen, Andreas Bonde, Kent Nissen. Karin Rastrup, Therese Fabrin
	      

Afbud/Fraværende: John Hansen, Erik Steen Boe, Kjeld Møbjerg, Susanne Lage

Dagsorden/ Referat:

	
1.	Godkendelse af ref. nr. 77
	Godkendt

2.	Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
	Orientering om ny hjemmeside, og der skal deltage 2 af os i undervisning i systemet.
	Herefter bordet med seneste nyt fra vores foreninger m.m.
	

3.	Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi.
	Intet nyt.

5.	Udvalg, orientering om status og tiltag m.v.

	-Kultur og Fritidsudvalget
	Der var dialog om høringssvaret til/og udvalget budgetforslag 2016.
	
	-Multiarena Aabenraa
	Intet nyt.  
	
	-Aktivitetspuljen
	Intet nyt.
	
	-Anlægspuljen
	Der var 2 ansøgninger til behandling
Petanque-baner i Bolderslev – vi anvender om et specificeret budget for projektet. Udvalget kompetence til bevilling af tilskud når projektet er tilstrækkeligt oplyst.
Bov IF Gymnastik - tilskud til køb af musikanlæg. Vi har modtaget ny ansøgningen med ændrede forudsætninger efterfølgende vores forudgående bestyrelsesmøde i maj, hvor ansøgningen også var til behandling.
Med henvisning til retningslinierne for anlægspuljen, gives der afslag på tilskud med henvisning til, at BOV IF Gymnastiks andel af budgettet til projektet er under 20.000 kr. og ansøgningen opfylder ikke kravene om ejerforhold.

	
	-Fritidspolitikken herunder Breddeidrætskommune
Vi afventer udspil fra kommunen ift. ny fritidspolitik. 
Der er styregruppemøde ifm. breddeidrætskommune projektet den 11. juni hvor formanden deltager.

	 -Sundhedsområdet
	Intet nyt


	-Erkendtligheder
	Ikke til behandling på mødet i juni 2015.

	-Tema-aften
	Der er ikke fastlagt en tema-aften i 2015, og afholdes kun hvis der opstår et relevant tema eller
en anledning.
	Et forslag var et ”ensomhedstema” ift. inddragelse af flere i foreninger.

	 -Andre aktiviteter vi deltager i
	Ikke for tiden.
	
6.	Evt.
	Næste møde er den 4. august 2015
	
	

