
 

 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 89 

Mødested: Holbøl Stadion, Stadionallé 1, 6340 Kruså 
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 17.00 

 
 
Deltagere; Jan Bundgaard, Susanne Lage, Therese Fabrin, Karin Rastrup, Inge Johnsen, Allan 
Niebuhr (indtil kl. 18.00) 
 
Afbud: Andreas Bonde, Erik Steen Boe,  Kjeld Møbjerg, Kent Nissen    
 
 
Dagsorden/ Referat: 
  
1. Godkendelse af ref. nr. 88 
 Med bemærkning om at Inge også tog en hel kasse med brochurer  

 med hjem fra sidste møde - til uddeling forskellige steder. 
 

 

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
 Vi har desværre mistet Udvalgsformanden for Kultur og Fritid, Tim Wulff, under tragiske 
 omstændigheder. AAF har sendt en bårebuket, i forbindelse med begravelsen. 

 En værdsat politiker, og person. 

 
 Vi mangler stadig det 11. medlem til bestyrelsen. Der afventes en mulig kandidat. 

  
 I forhold til udpegning af medlemmer til styregruppen under Elite Aabenraa, har Jan  spurgt 

 Uffe Vind fra kommunen til råds. Han vil nu se om han kan være behjælpelig med at finde nogle 
 personer.  
 

 AFF har nu deres egen brochure, Vi er på facebook og nu også på youtube med video. Det er 
 blevet rigtig godt. 

 
 AAF har modtaget invitation til Kliplev-løbet i oktober - Jan har sendt rundt. 

 
 Distriktschefen for De Grønne Spejdere i Ensted har oplyst, at de vil sætte vores Logo på deres 
 hjemmeside. 

 
 Der er sendt invitation rundt angående Temadag i Odense den 5. november, for blandt andet  

 friluftsråd og folkeoplysningsudvalg. Nogen der kan deltage?  
 Karin melder fra, dog var der heller ikke andre der kunne! 
 

 Jan var med som observatør, da der skulle vælges bestyrelsesmedlemmer til den nye 
 Arena Aabenraa. Der skulle vælges 1 person for 1 år og 1 for 2 år. Per Husmann  blev valgt for 1 

 år og Asbjørn Jacobsen blev valgt for 2 år, med Sjønne (Hans Jørgen Christensen) som suppleant. 
 



 

 

 

 Jan har fået flere tilbagemeldinger fra personer, der gerne vil deltage i foundraising netværk. 
 Jan samler op senere på måneden. 

 
 Vi kan forvente en ansøgning  fra AABK, til primært aktivitetspuljen, da de planlægger at lave et  
 arrangement, hvor også mange flygtningebørn deltager. 

  
 Der er sendt invitation til temamøde omkring Fritidspolitikken. Mødet er den 7. november fra kl.  

 15.00-16.00 på Rådhuset i Aabenraa. 
 Vores møde med udvalget er flyttet til mandag den 5. december 2016 
 

   
 

Nyt fra øvrige medlemmer:  
 
 Karin - Spejderne -  Har sammen med Inge deltaget i en Tænketank omkring ny Fritidspolitik.  

 Det var spændende at deltage i workshop med andre foreninger. Der er kommet mange input, der 
 skal samles sammen. Det er en stor opgave med at få implementeret Fritidspolitikken ude i  

 foreningerne, så det ikke går hen og bliver et "hylde-projekt".  Der vil kommen en høringsperiode 
 og derefter skal Tænketanken mødes igen. 
  

 
 Therese -  Hovslund  -    Har fået ny hjertestarter. Hænger så den er tilgængelig for alle. 

 
 Susanne - Holbøl -   Der er (forhåbentlig) snart en ny hal på vej. Skolen bygger. Foreningen  

 bliver en af brugerne. 
 
 Inge - handicapidræt -   En af idrætsafdelingerne er rejst til USA.. 

  
 Allan - Bov IF/Bov Lokalråd -  udtræder af AAF´s bestyrelse grundet for meget andet arbejde og  

 deraf ofte sammenfald af møde med AAF´s møder. Han har fundet en kompetent afløser i form af   
 Folke Kryger, der er formand for Bov IF.  Vi takker Allan for hans gode input og bidrag, i den 
 tid han var med. 

  

3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Vederlag for kørsel/telefon til bestyrelsesmedlemmerne skulle nu være udbetalt. 
 Udsendt kontingent opkrævninger. Ingen status pt. da kassereren var fraværende.  
 
 

4. Vores hjemmeside 
 Therese sender referater til webmaster. Meget af det Therese har sendt er ikke kommet på 
 hjemmesiden. Therese har rykket for svar, men vores webmaster har meget at se til, er ikke nem 
 at få i tale, så der sker ikke rigtig noget med de ændringer vi har. 

 Webmaster har lavet regneark med forslag til hvordan hjemmesiden kunne bygges op. Ser fint og  
 enkelt ud.  

 Drøftet hvordan vi kommer videre. Aftalt at Therese kontakter kommunens IT Afdeling for. om hun 
 kan få lidt hjælp og vejledning til hjemmesiden, så hun eventuelt i fællesskab med webmaster kan  

 få foretaget ændringerne og lagt referaterne ind. 



 

 

 

 
5. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
 
 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Mødet med udvalget er flyttet til den 5. december 2016 

 
 -Foundraising netværk  
  Jan følger op på eventuelle deltagere i netværket 
 - Finn Hove 
 - Per Husmann 

 - Erhard - Aabenraa Handicap idræt 
 - Aabenraa Sportsdykkerklub finder en person. 

 
 -Uddeling af erkendtligheder -  Intet nyt 

 
 -Multiarena Aabenraa 
  Forventet færdig midt 2017 

 
 -Aktivitetspuljen -  oversigt udleveret. Vi har nu brugt de 100.000 kr. der var til rådighed I 2016. 

   
 -Anlægspuljen 
 Modtaget 2 ansøgninger fra Løjt Idrætsforening.. 

 - Løjt Håndbold søger tilskud til  opstregning af baner samt 4 minimål. AAF mener deres 
 ansøgning høre under materialer. Derfor meddeles afslag. 

 - Løjt Fodboldafdeling søger om tilskud til nedlæggelse af beachvolly bane og etablering af 
 græsbaner og græsfrø, amt podemål. 
 AAF giver tilskud til projektet dog ikke til podemål da de høre under materialer. 

  

 -Fritidspolitikken  
 Se under beretning fra Karin -Spejderne  
 
  -Sundhedsområdet 
  Intet nyt 

 
 -Tema aften 2016 
 Det er nu besluttet at booke Pernille Højmark til den 8. marts 2017 fra kl. 19.00 - 20.00. 
 Hun skal holde et foredrag i forbindelse med vores repræsentantskabsmøde. 

 Der er forslag om, at mødet igen holdes på Folkehjemmet med denne gang i et større lokale. 
 Inge vil reservere Folkehjemmet. 

 

  -Andre aktiviteter vi deltager i 
 Tænketank omkring udvikling af Fritidspolitikken i Aabenraa Kommune. 

 Karin og Inge deltager. 

 

6. Evt. 

 Næste møde afholdes tirsdag den 1. november 2016, hvor Therese er vært og finder  
 mødested. 


