
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 96 
Mødested: Holbøl Stadion, Holbøl, 6340 Kruså  

Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 17.00 
 

 
Deltagere; Jan Bundgaard, John Hansen, Inge Johnsen, Holger Holm, Erik Dahl, 
Susanne Lage, Therese Fabrin, Folke Kryger, Karin Rastrup 
 
Afbud: Erik Steen Boe, Kjeld Møbjerg,  
 
 
Dagsorden/ Referat: 
  
1. Godkendelse af ref. nr. 95 
 Godkendt 

  

2. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Regnskabskrav til de selvejende haller er i høring, men AAF er ikke høringspart i den 
forbindelse. 

 Holger Holm har, via AAF, meldt sig som deltager i fokusgruppen "Bevæg dig for  

 livet", men der vil blive udtaget/udvalgt deltagere. så vi afventer nærmere. 
 Der er modtaget invitation til et folkeoplysningsmøde med de omkringliggende  

 kommuner. AAF Formanden har meldt afbud, da dagsordenen ikke bød på 
 interessant for vores arbejde. AAF blive af og til inviteret med til disse møder,  
 selvom vi ikke har et folkeoplysningsudvalg i kommunen.  
 
 Nyt fra øvrige medlemmer:  
 
 Jan - Hjordkær IF -   
 Lige afholdt sommerfest. Der er generelt en udfordring med at få folk til at melde sig  

til festerne for tiden. Men det var nogle gode dage. 
 HUIF indgår også samarbejde med skolens Støtteforening og støtter op om   

 arbejdet i Lokalrådet. 
 

 John - Rødekro Tri- og motion 
 "Rigtige mænd"-løbet er blevet afholdt i Rødekro. 
 Der har netop været afholdt byfest. 

 Udviklingsrådet i Rødekro er sparringspartner med idrætsforeningen. 
 Fladhøjhallen opgraderes. Halinspektøren har igangsat nye initiativer, og også  

 spurgt idrætsforeningen om de vil hjælpe med at søge tilskud? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Bevæg dig for livet" er igangsat. Tanken er at Rødekrohallen skal være 
 samlingspunkt for senioridrætten. 

 
 
 Inge Johnsen - Aabenraa Handicap-idræt 

 Intet nyt.  
 

 Holger - Tinglev Rideklub 
 Fra den 17.-18. juni har Tinglev Rideklub arrangeret Rømø Beach Jump. Fyns Jagt 
 rideklub starter samtidig med stævnet, deres arrangement og indgår derfor som en 

 del af Tinglev Rideklubs arrangement. 
 Har også modtaget en invitation til at være med i et projekt "Fitness for alle" -inden  

 for handicapidræt. Det vil betyde at de blev en af de 3 klubber i Danmark, der tilbød 
 det. 
 De har også arbejdet med en udviklingsplan for klubben, da de gerne vil bygge nye  

 stalde og rytterstue. De har en opsparing med skal også have et møde med  
 kommunen, om der kan være andre muligheder? 

  
 Susanne - Holbøl -    
 Skolens halbyggeri er i fuld gang.  

 Mødedeltagerne var inviteret indenfor i hallen til en kort status på byggeriet! 
 Det tegner godt. 

 Har netop været afhold byfest- nogle gode aktive dage men der skal også tænkes nyt. 
 Erik - Aabenraa Golfklub -   

 Vi gentager Golfugen, i uge 29, Der vil være egne spillere men også udfra kommende 
 spillere, så håber på mange deltagere igen i år. Sidste år deltog mellem 3-400 
 spillere. 

 
 Therese- Hovslund IF -   

 Igennem et kursus med DGI "Hvordan vi får frivillige hjælpere til foreningen", har vi  
 blandt andet fået klarlagt alle bestyrelsens opgaver. Det har givet et bedre overblik  
 over arbejdet. 

 Der afholdes sommerfest med nyt koncept, ved fest middagen er man med fra 
 starten ellers ikke. 

 
 Folke - Bov IF 
 Grænsefesten blev for nogle år siden nedlagt. Nu vil man i stedet prøve med en  

 Sportsfest i august. Fest dagen vil involvere alle sportsafdelinger. 
 Har haft kontakt til politikkerne angået kricket klubben og dens træningsforhold, det  

 har hjulpet, og der er kommet mere bevågenhed, om klubben. 
 Bov IF har også lige modtaget et tilskud fra I.P. Nielsen fonden. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Karin - Spejderne 

 Der var alligevel ikke så mange spejdergrupper, der manglede økonomisk hjælp,  
 som først antaget, så aktivitetspuljen under AAF blev ikke belastet derfra. Dog er der  
 2 spejdere der mangler en økonomisk håndsrækning på 1000 kr. pr. person, for at de 

 også kan deltage i spejderlejren. 
 AAF giver tilskuddet!! 

 Karin har send en invitation rundt fra DUF, men den var ikke tiltænkt AAF, som først  
 antaget. Så vi må ske bort fra invitationen og Karin, finder ud af hvad der skal ske. 
 Måske AAF senere får en særskilt invitation? 

 

3. Nyt fra kassereren. Nye medlemmer og økonomi. 
 Intet nyt - kassereren var ikke tilstede.   
 
 

 

4. Vores hjemmeside 
 Forsiden skal redigeres og de rigtige (relevante) Links, skal sættes ind. 
 John og Therese kigger på hjemmesiden og får den up to date! 
   

5. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
  
 -Kultur og Fritidsudvalget 
 Der er møde med udvalget i november. 

 Her vil vi gerne forelægge en ny redigeret udgave af retningslinjerne for at søge 
 tilskud til aktiviteter og anlæg. 
 AAF skal derfor gennemgå de nuværende retningslinjer og tilrette den, så det giver 

 en bedre forståelse for hvad betingelserne er, for at kunne få tilskud. 
 Der arbejdes med aktivitets- og anlægsreglerne på august mødet. Alternativ er at vi 

 mødes en dag/aften, hvor vi kun arbejder med aktivitets- og anlægsretningslinjerne. 
 Så vi kan udfærdige og sende et nyt forslag til retningslinjer for tilskud, til 
 forvaltningen og udvalget. 

  
 -Fundraising netværk  -  

 Jan arbejder videre med processen, så den holdes aktiv. På mødet i september 
 forventer Jan således at have noget klar..   
 

 -Uddeling af erkendtligheder -   
 Inge, John og Susanne vil lave et forslag til et koncept, og bagefter foreligge 

 det kommunen. Inge indkalder efter sommerferien. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -Aktivitetspuljen -  
  Ajourført liste for 2017 udleveret på mødet. 

  Retningslinjerne gennemgås på august mødet og  
  De spejdergrupper, der har søgt tilskud, for længe siden, får nu besked om, at de 
  får et tilskud. 

 
 

 
 

 -Anlægspuljen 
 Jan har udsendt ajourført oversigt.  
 Ansøgning fra Aabenraa Firmaidræt til etablering/ombygning af toiletvogn. Samlet 

 udgift på 87.678 kr., heraf er de 22.000 kr. frivillig arbejdskraft! 
 Der gives 25 % tilskud ud fra 59.000 kr. (direkte udgifter) 
 Bolderslev Rideklub´s vedtægter godkendes og der gives 25 % i tilskud  

 
 

 - Fritidspolitikken 
  Opstatsmøde den 8. juni 2017  
  Mere info på mødet i september 

 

   -Sundhedsområdet 
   Intet nyt 

 
 -Tema aften 2017 
 Ideforslag om at vi hørte noget om Folkeoplysningsreglerne - finde en ekspert, der  
 kan fortælle om reglerne om tilskud og hvad muligheder der er. 

 Der undersøges om der er et Samråd, hvor vi kan hente viden. Der arbejdes videre 
 med at finde den rette person.  

 Samtidig skal vi også se på hvilken målgruppe vi vil have til at komme??   
 

  -Andre aktiviteter vi deltager i 
  Ikke for tiden. 

  
  
6. Evt. 
 Karin har været ude at besøge R C Banen ved Søgaard. Absolut et besøg værd og  

 kunne også være en oplagt ide til at holde et af vores møder. Bedst om foråret. 


