
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 90 

Mødested: Hovslund Gymnastikforenings klubhus, Idrætsvej 3, Hovslund  

Tirsdag den 1. november 2016 kl. 17.00 

 

 
Deltagere; Jan Bundgaard, Susanne Lage, Therese Fabrin, Karin Rastrup, Inge 

Johnsen, Kent Nissen 

 

Afbud: Andreas Bonde, Erik Steen Boe,  Kjeld Møbjerg, Folke Kryger    

 

 

Dagsorden/ Referat: 

  
1. Godkendelse af ref. nr. 89 
  

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 AAF har fået nyt medlem. I stedet for Allan Niebuhr indtræder Folke Kryger i 

 bestyrelsen. Folke kommer også fra Bov IF. 
 
 Andreas Bonde har oplyst, at han har fundet 2 nye medlemmer. Vi mangler dog lidt 

 mere information og personerne. Hvem er de, og hvor kommer de fra? 
 

 Regningen for kurset "Rekruttering af frivillige i foreningerne", er modtaget. 
 Regningen lyder på 15.000 kr. , så det er mindre end forventet. 
 

 Anne Tarp fra forvaltningen går på barsel. Der kommer en vikar i stedet. 
 

 AAF er på Youtube. Over 100 har indtil nu set vores video! 
 
 Der er modtaget mødeindkaldelse til temamøde om Fritidspolitikken, den  

 7. november 2016, på Rådhuset, samt et borgermøde om samme, den 22. november 
 på Aabenraa Bibliotek. 

 Der er møde med Kultur og Fritidsudvalget den 5. december 2016 på Rådhuset.   

 

Nyt fra øvrige medlemmer:  
 

Jan - Hjordkær Idrætsforening : Der er planer om at lave en multibane, der hvor der 

i dag er tennisbane. Det er nogle lærere på skolen, der har taget initiativ og i sam- 
arbejde med forældre, og idrætsforening, vil de realisere projektet. 

  
 Karin - Spejderne -  Folketinget fremsætter lovforslag om, at kommunerne skal føre 
 tilsyn med folkeoplysende foreninger, således at regnskaberne skal offentliggøres. Er 

 spændt på den  udvikling. 
 Så er man i gang med at sætte navne på hvem gør hvad i forbindelse med 

 Landslejren 2017 i Sønderborg. Der er mange poster, der skal besættes. Lejeren 
 bliver delt op i områder med bro-navne. 
 

 Therese -  Hovslund  Idrætsforening-    Rigtig mange gymnaster i år - så det er 
super godt. Har søgt tilskud ved kommunen til en pakour-bane, der skal kunne være 



 

 

mobil så den nemt kan bygges op og pakkes ned igen. Kommunen har henvist 
foreningen til at søge tilskud ved Fritidsrådet !!!. 

 
Susanne - Holbøl -   Byen har julearrangement den 10. december. Brugsen, 
Friskolen og Idrætsforeningen er i gang. 

 
 Inge - handicapidræt -   Formand Erhard har været sammen med 9 andre i USA, 

 hvor de har trænet og fremvist El-hockey, hver dag. De har også været til en 
 basketball kamp og  fået set og oplevet en masse. En rigtig god tur. 
 

 Kent - Aabenraa Golfklub - Sæsonen er ved at være slut. Enkelte seniorer spiller dog 
 endnu. 

 
  

3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 

 Intet nyt, kassereren var ikke tilstede. 
  

  
4. Vores hjemmeside 
 Therese har sammen med webmaster Preben gennemgået hjemmesiden.  

 Siden skal udvikles hele tiden. Therese har også fået adgang, så hun i fællesskab 
 med webmaster Preben kan styre hjemmesiden 

 De har bl.a. lige lagt vores Repræsentantskabsmøde- arrangement med Pernille 
 Højmark ud på  siden. 

 Link til AAF-brochure skal også på siden. 
 Referater fra repræsentantskabsmøderne 2015 og 2016 lægges også ind - Jan sender 
 dem til  Therese!! 

 

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

 

 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Mødet med udvalget er den 5. december 2016 - på Rådhuset, 

 
 -Fundraising netværk  - Intet nyt.   

 
 -Uddeling af erkendtligheder -  Intet nyt 

 
 -Multiarena Aabenraa 
  Fuldstændig bestyrelse er dannet. 

 
 -Aktivitetspuljen -  Aktuel oversigt udleveres på næste møde. Beholdningen på 
 100.000 kr. er brugt plus lidt mere. 

 Talt om, om puljen måske skulle øges ? 
 Talt om hvordan vi behandler ansøgninger fra samme forening, men forskellige hold. 

  
 Tages med som punkt til næste møde - principper for aktivitetstilskud. 

   
 -Anlægspuljen 
 - Løjt  idrætsforening får tilskud. 



 

 

 - Modtaget ansøgning  om tilskud,  fra Aabenraa Tennisklub, til etablering af nyt 
 hegn. 

 Der er tvivl om, hvorvidt det drejer sig om vedligehold eller nyt anlæg! 
 Er det nyt anlæg bevilliger AAF 25% af udgiften inkl. moms. - 18.734 kr. 
 Jan kontakter klubben, for at forhører sig yderligere om ansøgningen.   
 
 - Fritidspolitikken 
 Der har været afholdt flere møder 
 

   -Sundhedsområdet 
 Jan er indkaldt til evaluerings møde ang. "Aabenraa i bevægelse" som en del af 
Aabenraa Kommune som breddeidrætskommune. Mødet  er den 29.11.2016. Emnet 

er bla. "Samarbejde på tværs af forvaltningerne". 

 
 
 -Tema aften 2016 
 Repræsentantskabsmødet 2017 indledes med et foredrag om ensomhed. 

 Foredragsholder Pernille Højmark. 
 Der skal reklameres i avisen, på hjemmesiden, via facebook. Man tilmelder sig 
 arrangementet  - også selvom det er gratis. 

   
 Ekstrapunkt til januarmødet - nærmer aftale omkring reklamering, annoncering , 

 tilmelding  m.m 
 

  -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Ikke for tiden. 

  
  
6. Evt. 

 Næste møde afholdes tirsdag den 6. december 2016, hvor Kjeld er vært i 

 Aabenraa Roklub. 

 

 Husk mødet med Forvaltningen, mandag den 5.12.2016 kl. 15.00 på 

 Rådhuset, lokale 123 


