
 
 
 
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 95
Mødested: Løjt Hallen, Løjt Skolegade 17, 6200  Aabenraa

Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00
 

 
Deltagere;  Erik Steen Boe, Jan Bundgaard, John Hansen, Inge Johnsen, Holger Holm, Erik Dahl, Susanne
Lage, Therese Fabrin
 
Afbud: Folke Kryger, Kjeld Møbjerg, Karin Rastrup
 
 
Dagsorden/ Referat:
             
1.              Godkendelse af ref. nr. 94
              Godkendt
             
2.              Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
              AAF har modtaget invitation til indvielse af toiletbygning i Bolderslev, hvor vi har
              medfinansieret projektet.
 

Generel orientering om budget processen er sendt ud. Hvilke datoer der sker hvad.

AAF har afgivet høringssvar til idrætsfacilitetsområdet angående ny organisering.
Vi har i den forbindelse påpeget, at kommunen og politikkerne bør være opmærksomme på, at få en lokal
dialog med foreningerne og andre lokale aktører, da det vil fremme processen og være godt for det
fremtidige samarbejde.

             
              Nyt fra øvrige medlemmer:
 
              Erik Steen - Løjt idrætsforening -
              Erik bød velkommen til Løjt Idrætscenter, der fra den 1. oktober 2017 også består af
              et Fitness-center. Det ser de meget frem til.
              Idrætscenteret har fået ny bestyrere, og de håber de kan blive ved med at være en
              selvejende forening. Derfor tænker de hele tiden fremad og kreativt, for at opretholde
              et stort aktivitetsniveau.
              Der er også blevet foretaget en del renovering indendørs. Og så afventer de, at
              kommunen fjerner 2 ejendomme ved siden af hallen, så området kommer til at se
              indbydende ud.
 
              Jan - Hjordkær IF - 
              Afholder snart sommerfest over 4 dage- i Hjordkær. Oldboys skal spille landspokal,
              man håber, det kan være med til at sætte gang i en tilgang af medlemstallet af               spillere.
 
              John - Rødekro Tri- og motion
              John er af kommunen blevet spurt, om hans afdeling vil være medarrangør af



              "Rigtige Mænd"-løbet. Men de har takket nej. I stedet har håndboldafdelingen
              sagt ja til at afholde af arrangementet.
 
              Endvidere kunne John informere om, at han også har en post i Elite Aabenraa-
              gruppen. AAF Formand Jan Bundgaard har også en post i Elite Aabenraa men
              har dog aldrig modtaget en indkaldelse. John fortæller der har været afholdt
              møder og workshops!!! Jan følger op på sagen.             
 
              John fortæller også at E-sport er in.-comming. Flere foreninger laver hold inden for
              E-sport. Arena Aabenraa har endda lavet et specielt rum til denne form for aktivitet.
              Det vil være noget som foreningerne og AAF kommer til at forholde sig til, da det er
              en del af fremtiden. Om det så er godt for sundheden eller ej.
              Ungdomsskolen er gået ind i et projekt omkring E-Sport.
             
              Inge Johnsen - Aabenraa Handicap-idræt
              Foreningen er ved at planlægge en aktiv weekend, hvor alle sportsgrene deltager.
              Weekenden afholdes i Skærbæk.
             
              Inge fortæller også, at i forhold til Fritidspolitikken er Tænketanken kommet i gang
              igen. Første møde holdes den 8. juni 2017. Der skal arbejdes videre med de områder,
              de allerede har vært i gang med.
 
              Holger - Tinglev Rideklub
              De er ved at arrangere et stævne på Rømø. Der er allerede rigtig mange tilmeldte,
              flere end sidst år, så det tegner godt.
              De er også i gang med et byggeprojekt - har været i gang i flere år, og der arbejdes
              fortsat med processen.
              Så har de arbejdet lidt med tanken om at sammenlægge ridseklubber
 
              Susanne - Holbøl -  
              Skolens halbyggeri er i fuld gang. Idrætsforeningen er nu i gang med at planlægge
              aktiviteter samt fordele haltimer, således at hallen er booket så meget som muligt.
              Det tegner godt.
                           
              Erik - Aabenraa Golfklub - 
              Der har været afholdt åbnings-match med 100 deltagere. Og dermed  er sæsonen
              officielt åbnet.
 
              Therese- Hovslund IF - 
              Allieret sig med DGI i et projekt omkring frivillighed- hvordan får vi flere frivillige
              i foreningen. De der f.eks. kan hjælpe til ved arrangementer.             
 
 
3.              Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi.
              Intet nyt - kassereren var ikke tilstede.              
 
4.              Vores hjemmeside
              Therese og John har været på kursus.

Therese har sammenlignet vores vedtægter med vores retningslinjer for
anlægspuljen. Der er tvivl om, hvorvidt der skal stå i både vedtægter og retningslinjer, at såfremt en
forening må lukke, skal formue tilgå almennyttig formål i Aabenraa kommune, hvilket i dag er en af
betingelserne,  for at en forening kan få tilskud. Ændringer af vedtægter skal ske på et
repræsentantskabsmøde.

              Dermed kan vi i bestyrelsen kun foreslå ændringer.
              Ændringer af retningslinjer skal forelægges kommunen og Kultur- og               Fritidsudvalget.
             
              Nogle foreninger er underlagt en landsdækkende forening , så som f.eks. Dansk
              Rideforbund, der har nogle andre regler og krav til vedtægter. Dette kan betyde at
              disse foreninger er afskåret fra få tilskud fra anlægspuljen, da et eventuelt overskud
              i deres forening måske ikke kan tilfalde almennytte formål i Aabenraa Kommune?



             
              Der er flere ændringer til nuværende retningslinjer vedr. anlægspuljen.
              Mange af ændringerne er også "skønhedsfejl"
              Der skal laves et nyt udkast til retningslinjer for både anlægspuljen og aktivitets-              puljen.
              Tages op til næste møde, og hver gruppe laver forslag til retningslinjer.
              På selve hjemmesiden er der nogle tekster, der skal ændres.
              John har screenet den! Therese foretager ændringer sammen med John.
              Forslag om, at vi bruger lidt mere tid på møderne - på vores hjemmeside, samt
              anlægs- og aktivitetspuljerne, så vi får et godt produkt.
              Alternativ er at vi afsætter en dag til gennemgang og udarbejdelse af nye
              formuleringer?                            
 
 
 
5.              Udvalg, orientering om status og tiltag m.v.
 
              -Kultur og Fritidsudvalget
              2-3 personer deltager i et pilotprojekt som er en del af "Bevæg dig for livet".
              Fra AAF melder Therese og Holger sig til at deltage. Jan melder tilbage til
              projektleder.
             
              -Fundraising netværk  -
              Intet nyt.             
 
              -Uddeling af erkendtligheder -
              Hvorvidt og hvor meget skal vi deltage i forberedelserne? Tages med på næste
              møde med forvaltningen.
              Forslag om at en kendt sportsudøver eks. fra Sønderjyske, uddeler priserne - i stedet
              for Udvalgsformanden.
 
              -Aktivitetspuljen -
              Ajourført liste for 2017 udleveret på mødet.
              Der er modtaget et par ansøgninger, der mangler behandling.
              Vi drøfter stadig hvordan og hvor meget vi skal give til spejderne, når de søger, for at
              nå ud til alle.
              Therese er ved at undersøge hvor mange Spejder-grupper, der har meldt sig til
              Spejdernes Store lejr i Sønderborg.
              Svaret er 12 grupper med i alt 332 spejder.
 
              -Anlægspuljen
              Jan har udsendt ajourført oversigt.
              Bolderslev Rideklub har søgt tilskud. Ifølge deres vedtægter, fremgår det ikke,
              hvordan et eventuel overskud , skulle foreningen stoppe, skal fordeles. Der skrives til
              dem efter yderligere oplysninger.
 
              - Fritidspolitikken
              Endnu ikke tilgængelig/offentlig
              Tænketanken er igen aktiv. Opstatsmøde den 8. juni 2017
 
              -Sundhedsområdet
              Intet nyt
 
              -Tema aften 2016
              Forslag om en aften med oplæg fra en person, der har kendskab til
              Folkeoplysningsloven, hvad foreninger kan søge om, hvad de har krav på
              og hvordan skal de søge m .m.
              Tages med på næste møde!!
                                         
 
              -Andre aktiviteter vi deltager i



              Ikke for tiden.
             
             
6.              Evt.
              Næste møde ; 6. juni 2017 kl. 17 i Holbøl.
              Vi mødes på Skolegade ved den nye hal -  I kan ikke undgå at se den.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


