


























Referat fra bestyrelsesmøde nr. 79
MØDESTED: Plejehjemmet Grønnegården, Langrode 11 Aabenraa

Tirsdag den 4. august 2015 kl. 17.00


Deltagere; Inge Johnsen, Andreas Bonde, Karin Rastrup, Erik Steen Boe, Kjeld Møberg, Jan Bundgaard
	      

Afbud/Fraværende: John Hansen, Susanne Lage, Kent Nissen. Therese Fabrin, Allan Niebuhr

Dagsorden/ Referat:

	
Godkendelse af ref. nr. 78
Godkendt

Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
Der er møde med forvaltningen den 24. august med deltagelse af John Hansen, Kent Nissen og Jan Bundgaard. I den forbindelse medtager vi følgende:
Budgethøring 2016: Der er generelt vores opfattelse, at der har været tale om en meget kort høringsfrist, konsekvensbeskrivelsen på vores områdevar meget tynd og virkede ikke gennembearbejdet, og præsentationsformen overfor var meget ustruktureret. – bør gøres mere målrettet og brugervenlig ift. høringsparterne.
Herudover vil vi gerne have tilbagemelding på Kultur-og Fritidsudvalgets stillingtagen til vores høringssvar.

Halanalyse: Erik Steen Boe og Jan Bundgaard deltager i studietur ifm. fremtidens idrætsfaciliteter sammen med forvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 15. september.
Andreas Hansen anmodes om at være suppleant til turen, hvis Jan Bundgaard ikke kan deltage.
	
Herefter bordet med seneste nyt fra vores foreninger m.m. Mødedatoen er altid den første tirsdag hver måned (med undtagelse af juli måned hvor der ikke er møde), og der er generelt enighed om, at vi henstiller til, at der meldes afbud i god tid. Afbud bør ske senest søndag aften før mødet.
	

3.	Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi.
Der er et nyt medlem siden sidst: Bov IF Cricket.
Økonomi er uændret.

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

	-Kultur og Fritidsudvalget
Der var dialog om høringsproceduren ift. udvalget budgetforslag 2016. Se ovenstående om mødet med forvaltningen. Næste møde med udvalget er mandag den 30. november 2015.
	
	-Multiarena Aabenraa
Intet nyt.  
	
	-Aktivitetspuljen
Susanne Lage ajourfører oversigten og sender den rundt til hele bestyrelsen.
	
	-Anlægspuljen
Der var 2 ansøgninger til behandling:
SC Saksborg Bylderup – etablering af klublokale i Bylderup Idrætscenter.
Der er bevilges tilskud på 25 % af det medsendte budget = 37.125 kr.
Bylderup Burkal Idrætsforening (BBI)- etablering af beachhåndbold- og beachvolleybaner.
Der er bevilget et tilskud på 25 % af det medsendte budget = 26.562 kr..
Vi har tidligere i 2013 bevilget 42.500 kr. til Aabenraa Golfklub til overdækning på klubbens træningsområde. Ift. klubbens nye ejerforhold fremsender formanden en anmodning om redegørelse for hvordan de vil bruge pengene.

	-Fritidspolitikken herunder Breddeidrætskommune
Vi afventer udspil fra kommunen ift. ny fritidspolitik. Vi tager arbejdet med ny fritidspolitik fra og med 2016 med på mødet med forvaltningen den 24. august.
.

	 -Sundhedsområdet
Vi tager området på dagsordenen til mødet med forvaltningen den 24. august


	-Erkendtligheder
Ikke til behandling på dette møde.

	-Tema-aften
Vi tager området med på dagsordenen til mødet med forvaltningen den 24. august.
(Et forslag var et ”ensomhedstema” ift. inddragelse af flere i foreninger).
	-Repræsentantskabsmøde 2016
Afholdes tirsdag den 23. februar 2016 i uge 8 på Røde Kro. Vi hører om Tim Wulf vil komme med et oplæg til foredrag som indledning på repræsentantsskabsmødet.

	 -Andre aktiviteter vi deltager i
Ikke for tiden.
	
6.	Evt.
Intet.	
	

