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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 81
Mødested: Holbøl - Stadion
Tirsdag den 3. november 2015 kl. 17.00


Deltagere; Jan Bundgaard, Susanne Lage, Therese Fabrin, John Hansen, Andreas Bonde, Keld Møbjerg
	      

Afbud/Fraværende: Allan Niebuhr, Inger Johnsen , Kent Nissen, Erik Steen Boe, Karin Rastrup


Dagsorden/ Referat:
	
1.	Godkendelse af ref. nr. 79
	Godkendt.

2.	Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
	Styregruppe omkring Breddeidrætskommune har holdt møde, Jan kunne ikke deltage. 
	Der er blevet spurt til hvad de  er med til at skabe af værdi? 
	Vi høre ikke meget til projektet i AAF. Det er formegentlig kun kendt blandt de deltagende 	foreninger,  så det er generelt svært at svare på, hvad projektet skaber af værdi.

	I projektet "Aabenraa I Bevægelse" arbejdes der med at gøre det mere brugervenligt og det 
	tænkes ind i det nye skoleprogram.
	I år blev der afholdt et sportsarrangement med alle erhvervsskoler i kommunen. Arrangementet 
	blev projekteret via platformen "Aabenraa i Bevægelse".

	Der har været afholdt en workshop omkring ældre og handicap i hverdagen. En interessant 	workshop, hvor der kom mange gode ideer frem, Afholdes også igen i dag, den 3.11.2015 på 	rådhuset.

	Nyt fra øvrige medlemmer: 

	Susanne/HFIF -   Foreningen har fået ny hjemmeside.  Og Conventus er taget i brug.
	
	Therese / Hovslund IF -  Er blevet inviteret med kommunen til Landsbyhøjskolen , der løber
	af stablen den 4. - 8. november.  Emnet er Udvikling i landsbygerne..

	John/ Rødekro Tri- og Motion -  Oplever at DGI sender rigtig mange mails, så John har taget
	kontakt til dem.  Cykelklubben blev nød til at aflyse et stort stævne, da hjemmeværnet, der 	skulle have dirigeret trafikken, måtte melde fra. 
	Der er også kommet en henvendelse fra kommunen, om Rødekro Idrætsforening vil være med 
	i et projekt sammen med skolen.

	Keld / Aabenraa Roklub - Husk der er julefrokost i roklubben ved næste bestyrelsesmøde. 	Håber alle kan komme.

3.	Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi.
	Kontingent opkrævning er sendt ud.  Og foreningerne er begyndt at indbetale
	Honorar til bestyrelsesmedlemmer er udbetalt.
	Udbetalt tilskud, der var ansøgt, til Saxborg -  tilskud til klubhus
	Udbetalt tilskud til hegn - til Aabenraa Boldklub
	
4.	Udvalg, orientering om status og tiltag m.v.

	-Kultur og Fritidsudvalget
	Der er møde med udvalget mandag den 30. november kl. 14.30 på Rådhuset i Aabenraa.
	Punkter vi har med; Budget og Anlæg,  høringsproces fritidspolitikken, hal analysen
	Kommunen har også sendt en information ud omkring Fritidsrådsprisen. Inger Johnsen 
	foreslår hendes foreningsformand Erhard. 
	Informationen sendes ud til alle foreninger.	


	-Multiarena Aabenraa
	Intet nyt
	
	-Aktivitetspuljen
	 Aktuel oversigt er netop sendt ud, blev også udleveret på mødet.
	Der er pt. udbetalt 113.610 kr.	


	-Anlægspuljen
	Der er ca. 154.000 kr. til rådighed resten af året.
	Andreas Bonde er også medlem af bevillingsudvalget. Der er modtaget 2 ansøgninger. 1 fra 	Hjordkær Idrætsforening, De søger tilskud til modernisering af tribune - ansøgning er godkendt.
	BVU søger tilskud til toiletbygning i Markedsskoven- Ansøgning er godkendt.
	
	-Fritidspolitikken 
	 Intet nyt.  Mere info på mødet med udvalget.
	
	 -Sundhedsområdet
	 Intet nyt

	-Tema aften 2015
	- Bliver flyttet til 2016. Hvilket emne skal der til, for at trække foreninger til?
	John har hørt om en virksomhed der hedder Ingerfair. De holder foredrag om Udvikling af 	frivilligheden. Det kunne være et muligt emne og oplægsholder til repræsentantskabsmødet.

	En Tema aften i 2016, kunne være at få "Årets Sportsnavn 2015" til at holde foredrag.

	- Repræsentantskabsmøde 2016    Tirsdag den 23. februar 2016 på Røde Kro Kro
	 kl. 19.00 - 21.00
	Jan sender opdateret liste ud.


	 -Andre aktiviteter vi deltager i
	Ikke for tiden.
	
6.	Evt.
	Andreas synes afregning/ ansøgninger til kommunen er blevet lettere.
	

	Næste møde den 1. december 2015 kl. 17.00 i Aabenraa Roklub
	
	

