
 

 

 
Referat fra 

Aabenraa Fritidsråds Repræsentantskabsmøde  
afholdt den 8. marts 2017 på Folkehjem, 6200 Aabenraa 

 
 
Repræsentantskabsmødet 2017 blev indledt med et foredrag med emnet "Ensomhed". 
Foredragsholder var Pernille Højmark, der på levende og humoristisk vis fortalte om sin opvækst og 
levevilkår, som ikke altid var lutter lagkage. Det kom også frem, at man kan være ensom på 
forskellige niveauer. Man er ikke absolut ensom, selvom man kun har sig selv! Pernille Højmarks 
udgangspunkt omkring ensomhed er: Vær ven med dig selv, accepter dig selv, hav vilje til at bryde 
frem, mød verden. 
 
Efter foredraget blev selve repræsentantskabsmødet indledt. 
Der var blandt andet mødt repræsentanter fra ; AAIG Atletk og Motion, Bylderup Bov Rideklub, 
Tinglev Rideklub, Rødekro Tri- og Motion, Rødekro Sportsfiskerforening, samt Aabenraa 
Kommune. 
I alt 20 personer inklusiv 8 bestyrelses medlemmer. 
 
Dagsorden; 
 
1) Valg af dirigent og referent:  
 Dirigent - Erik Steen Boe, og referent - Susanne Lage 
 
2) Bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 Formand Jan Bundgaard aflagde følgende beretning; 
# 
I Aabenraa Fritidsråd (AAF) har vi i 2016 beskæftiget os med følgende opgaver/områder 

• Uddeling af erkendtligheder/initiativprisen 
• Uddeling af tilskud fra vores pulje til aktiviteter 
• Uddeling af tilskud fra vores anlægspulje 
• Dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget 
• Idrætsfacilitetsanalysen 
• Ny Kultur- og Fritidspolitik 
• Elite Aabenraa 
• Kursus for frivillige/Rekrutteringskursus 
• Breddeidrætskommune 
• Fundraising 

 
ERKENDTLIGHEDER OG INITIATIVPRISEN 
AAF samarbejder med Aabenraa Kommune i planlægningen og uddelingen af erkendtligheder og priser til 
idrætsudøvere eller et hold fra en idrætsforening hjemmehørende i Aabenraa Kommune. I den forbindelse 



 

 

uddeles også initiativprisen hvert år af Fritidsrådet i Aabenraa Kommune. 
Initiativprisen er første gang uddelt i 2008, og gives til en person der har taget initiativ eller startet en 
aktivitet indenfor fritidsområdet. 
Indstillingerne til initiativprisen kommer fra idrætsforeningerne og spejdere under ”Det frivillige 
folkeoplysende foreningsarbejde”. 
Modtager af prisen i 2016 er: Henning Frederiksen, fra Bolderslev Vollerup Ungdomsforening. 
 
AAF ARBEJDER PRIMÆRT FOR BREDDEN 

Puljen til aktiviteter 
Fra og med 2009 har Kultur- og Fritidsudvalget afsat 100.000 kr. årligt som AAF disponerer over 
vedrørende tilskud til aktiviteter på Fritidsområdet. Med puljen ønsker AAF at være med til at fremme 
initiativer, tanker og nye ideer, der kommer fra foreninger under ”Det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde”. 
AAF behandler alle ansøgningerne til puljen. Der er i 2016 bevilget følgende tilskud fra puljen: 
Forening Bevilget Bemærkninger 

Aabenraa Ski-klub 9.400 Skitur for handicapgruppe 

Aabenraa Senioridræt Sjov Motion 5.000 Jubilæumsfest 

Løjt IF U15 Piger 5.000 Hollandstur 2016 

Sydstjernen - Håndbold 5.000 Hancock Cup 2016 

Bov IF Bowling 3.000 Ungdomsstævne 

BUS / Spejderne i Aabenraa Kom. 3.000 Sct. Georgs dag 

Bylderup Gymnastikforening 5.000 Gymnastikturer 

Aabenraa Handicap Idrætsfore. 3.000 Lions Cup i Oslo 

Bylderup/Burkal Idrætsforening 10.000 Lübecker Handballtage 

KFUM Spejderne Felsted 4.000 Sommerlejr 2016 

Aabenraa Boldklub U10,11,13,14,17 10.000 ISAR Cup 2016 

Aabenraa Boldklub U12 2.800 Pinsestævne i Tønder  

Rødekro Håndbold 7.500 Afslutning håndbold 

Rødekro Tri og Motion 3.600 Ocean Rescue Camp 



 

 

Bov Cykel Club 7.000 Cykelløb 40 års jubilæum 

FDF Tinglev 4.000 Landslejr Sletten 2016 

Varnæs-Bovrup Idrætsforening 2.125 Kattegat Cup 

Bylderup Bov Rideklub 2.000 Orienteringsløb 

Hjordkær Idrætsforening 2.000 Fodbold Olympiade 

Aabenraa Badminton Club 3.000 Badminton stævne 

Kollund Sejlklub 3.500 Sejltur m/overnatning 

AABK og BOVIF 1.000 Øernes Cup 

AABK U 13  2.000 Besøg Brøndby IF 

   
I alt 102.925 

 
 
 

Pulje til anlæg 
Formålet med anlægspuljen fra AAF er at yde støtte til nye anlægsprojekter, der kommer fra 
foreninger under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”.  
Beløbsgrænserne for de bevilgede tilskud er fastlagt individuelt i forhold til ansøgningerne, medsendte 
projektbeskrivelser og budgetter. De bevilgede tilskud er fastlagt for at give et rimeligt beløb til 
gennemførelsen af de enkelte projekter, og set i forhold til at der er 200.000 kr. årligt til uddeling. 
Det er et krav fra AAF, at tilskuddet skal udnyttes senest 1 år efter bevillingsdatoen, dvs. datoen for 
modtagelsen af mail om tilsagn. 
I 2016 er der bevilget følgende tilskud fra puljen: 
 
 
 
Foreninger  Bevilget  Projekt 

Rødekro IF Håndbold 8.375 Udbygning af lydanlæg i Rødekro Hallen 

Apenrader Rûderverein 13.920 Installation af fjernvarme 

KFUM Spejderne Feldsted 16.578 Bålhytte. 



 

 

Frem Uge 7.225 Tilskud til sider, strøm, lamper til Bullhus. 

Løjt IF Fodbold 3.041 
Nedlæggelse af beachvolly bane og etablering 
af græsbaner og græsfrø. 

Aabenraa Tennisklub 18.734 Hegn langs tennisbanerne. 

Bov IF Fodbold 40.000 
Fodboldkunst - kunstgræsbane i Kruså – 
hegnsarbejder 

      

I alt 107.873   

 
Der er i 2016 givet afslag på 10 ansøgninger, da de ikke var omfattet af retningslinjerne for anlægspuljen. 1 
ansøgning er trukket tilbage fra ansøgninger. 
Inkl. overførsler fra tidligere år, er der 349.963 kr. til rådighed i puljen primo 2017. 
3 ansøgninger i 2017 afventer p.t. vores vurdering. 
Så har du ideerne, går I med tankerne, så har vi penge til at støtte Jeres næste nye anlægsprojekt. 
Vi kan ikke give tilskud til vedligeholdelse, renovering og materialetilskud samt immaterielle anlægsaktiver. 



 

 

ÅRET DER GIK 
Vores formål er at fremme og udvikle idræts- og fritidslivet i Aabenraa Kommune samt at varetage vores 
medlemsforeningers interesser over for kommunen samt andre offentlige myndigheder og 
samarbejdspartnere. Vi repræsenterer 100 foreninger og klubber, der tilsammen har ca. 25.000 
foreningsaktive medlemmer. 
Vores hjemmeside kan besøges på: aabenraafritidsraad.dk 
Vi arbejder løbende med at udvikle hjemmesiden, og har I input til dette arbejde, så modtager vi gerne 
forslag. 
I slutningen af 2015 og starten af 2016 har vi indgået aftale med JS Danmark A/S om fremstilling af en 
annoncefinansieret MultiMedie Brochure. Brochuren er nu trykt i 2.500 eksemplarer, der kan omdeles i 
sportsklubber, spejderforeninger, på biblioteker, institutioner, skoler og gymnasier, større arbejdspladser og 
eksempelvis også til ejendomsmæglere m.v. 
Brochuren viser de mange muligheder der er, for at kunne dyrke idræt og motion samt deltage i klub- og 
foreningslivet i Aabenraa Kommune, og med denne publikation vil vi forsøge at få kommunens borgere til i 
endnu højere grad at benytte det store udbud af idræts- og aktivitetsmuligheder.  
Der er endvidere lavet en on-line web-version, vi anvender på vores hjemmeside og sociale medier m.v. 
Vi mener dette tiltag styrker Aabenraa Kommunes profil som en attraktiv bosætningskommune, samtidig 
med, at dette vil styrke fritidsrådets profil og synliggøre vores formål, aktiviteter og tilbud overfor en bredere 
kreds af borgere i Aabenraa Kommune. 
Brochuren er p.t. omdelt til alle formænd og kasserer i foreningerne på det frivillige folkeoplysende område, 
alle Aabenraa Kommunes biblioteker, og i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets nytårstræf i januar 
2017, samt Facebook. 
Vi håber, at I vil være med til at gøre opmærksom på brochuren og dermed være med til løbende at 
synliggøre mulighederne for alle tilflyttere, borgere samt klub- og foreningslivet i Aabenraa Kommune 

Dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget 
AAF har haft 2 dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget i 2016. Vi har været omkring emner i relation til 
budget 2017-2020, breddeidrætskommune, processen omkring den kommende kultur- og fritidspolitik, 
idrætsfacilitetsanalysen, Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg, samt vores anlægs- og aktivitetspuljer. 
Vi har fremsendt høringssvar i forbindelse med behandlingen af budget 2017-2020. I samme forbindelse 
fremsendt vi høringsmaterialet til foreningsformændene på fritidsrådets virkeområde i juli 2016, for at høre 
om deres kommentarer til budgettet og spareforslagene, og om der er forhold vi i fritidsrådet skulle være 
opmærksomme på, i fritidsrådets høringssvar til Aabenraa Kommune. 
Aabenraa Fritidsråd kan principielt ikke acceptere besparelser, der gør betingelserne vanskeligere for 
foreningerne og deres medlemmer på det frivillige folkeoplysende område. 
Især ikke når det er et område hvor frivillige også yder en stor indsat. 
Vores konklusion på tilbagemeldingerne fra foreningerne på vores virkeområde i høringssvaret var også 
generelt, at forslagene i omprioriteringskataloget ville gøre det vanskeligere, både at være og hverve 
frivillige i Aabenraa Kommune, og besparelserne ville i stedet blive pålagt enten foreningerne og/eller deres 
medlemmer som en større udgift i deres dagligdag. Dette kunne generelt betyde en medlemstilbagegang i 
foreningerne på det frivillige folkeoplysende område. 
I forhold til forslagene i omprioriteringskataloget er det politisk besluttet, at budgettet til Elite Aabenraa og 
Eliteidrætspuljen reduceres med en forventet besparelse på 0,100 mio. kr. ved at løse opgaver in house 
fremfor at købe eksterne konsulenter. I lighed med tidligere år, er Aabenraa Kommunes budgetter indenfor 
vores virkeområde ikke reduceret yderligere i budget 2017, og vi har stadig 200.000 kr. til anlægspuljen og 
100.000 kr. til aktivitetspuljen i 2017. 



 

 

Idrætsfacilitetsanalysen 
Vi har i 2016 endvidere deltaget i en fokusgruppe i den afsluttende fase af idrætsfacilitetsanalysen med 
henblik på kvalificering af oplægget til de nye tilskudsmodeller, så området i sin helhed udvikles og 
fremtidssikres, så borgerne får mest mulig aktivitet for pengene. 
Vores høringssvar: 
Der blev holdt møde i Aabenraa Fritidsråd tirsdag den 3.maj 2016. I den forbindelse blev det oplyst, at vore 
medlemmer er skeptiske overfor den nye tilskudsmodel, og om nogle haller, især i yderområderne kan blive 
ramt på deres eksistens. Fritidsrådet medlemmer efterspørger en konsekvensberegning på hallerne med 
hensyn til nuværende og fremtidige vilkår!  
Efterfølgende vores høringssvar, på vores møde med Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2016, er det 
oplyst, at der påbegyndes en prøveperiode på 4 år. Fritidsrådet inddrages i denne proces efter udvalgets 
anbefaling. 

Ny Kultur- og Fritidspolitik 
”Not the ususal suspects” fra bestyrelsen  
Til at udarbejde den nye fælles kultur- og fritidspolitik nedsatte forvaltningen en tænketank med tilhørende 
arbejdsgrupper. For at finde de helt rigtige personer til denne opgave blev kommunens Landsbyråd samt 
Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora - dvs. Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver, Musikrådet, Fritidsrådet, 
Billedkunstrådet og Kulturelt Samråd – bedt om at komme med forslag til op til fem personer til 
tænketanken. 
Vi har udpeget 6 medlemmer til tænketanken, inklusiv en deltager fra det tyske mindretal. 2 medlemmer i 
tænketanken kommer fra fritidsrådets bestyrelse. 
Der har i efteråret 2016 været afholdt 3 workshops, hvor 60 meget engagerede deltagere har leveret input til 
Kultur- og Fritidspolitikken. 
På vores møde med Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2016 har fritidsrådet rost arbejdet og 
processen omkring tænketanksmøderne. Det har givet mulighed for at møde andre aktører fra dele af 
kommunen. Det opleves godt, at anvende faciliteter i hele kommunen. 
Vores høringssvar: 
Flere af Fritidsrådets medlemmer har været med i processen, og fundet den god og inspirerende, bl.a. at så 
mange med forskellig baggrund og interesser var bragt sammen. Vi har også været repræsenteret på 
høringsmødet den 22. november 2016 på Aabenraa Bibliotek, med vores kommentarer til politikken. 
Vi finder det spændende med fornyelse af kultur-og fritidspolitikken, og vi har i vores høringssvar ikke haft 
yderligere bemærkninger for nuværende. 
Aabenraa Fritidsråd ser frem til et positivt og spændende samarbejde om den videre implementering og 
udmøntningen af den nye kultur- og fritidspolitik gældende fra 2017. 

Elite Aabenraa 
Med udviklingen af Elite Aabenraa er der etableret en styregruppe bestående af personer med generel 
interesse og faglig viden i forhold til udviklingen af eliteidrætten generelt i Aabenraa Kommune. 
Styregruppen har beslutningskompetence i forhold til centrale beslutninger i projektet, eksempelvis i forhold 
til udvælgelsen af talenter til talentordningen samt udvælgelsen af Eliteidræts- og Udviklingsklubber. 
Ligesom styregruppen inddrages i beslutninger i forhold til budgettet og den løbende udvikling af projektet. 
Fritidsrådet udpeger 2 repræsentanter til styregruppen, og fremadrettet har vi valgt, at 1 af disse 
repræsentanter udpeges fra vores bestyrelse. 
Kursus for frivillige/Rekrutteringskursus 



 

 

Vil I også blive endnu bedre til at rekruttere frivillige til jeres forening?  
”I 2015 og 2016 er der gennemført en udviklingsproces, hvor der er blevet kigget nærmere på 
alle kommunens idrætsfaciliteter. Det gælder både haller, svømmehaller og grønne områder, 
der bliver brugt til idrætsaktiviteter. Det overordnede formål med denne udviklingsproces er at 
få mere idræt for pengene, hvilket er med til at virkeliggøre Aabenraa Kommunes Kultur- og 
Fritidspolitik.” 
Foreningerne i Aabenraa Kommune er en stor del af dette. 
Udviklingsprocessens resultat er idrætsfacilitetsanalysen, hvor en af anbefalingerne er, at 
Aabenraa Kommune igangsætter kompetenceudviklingsforløb for de centrale interessenter, 
herunder også de frivillige foreningsledere på idrætsfacilitetsområdet, for at sikre kompetencer 
og parathed i forhold til den påkrævede udvikling. 
Aabenraa Fritidsråd, Elite Aabenraa og Aabenraa Kommune tilbød derfor i 2016 kurset 
”Rekruttering af frivillige i foreninger” til alle foreninger i Aabenraa Kommune (max. 30 
deltagere). Kurset er betalt af ovenstående, og var derfor gratis for foreningerne. 
”Aabenraa Fritidsråd er gået med i dette kompetenceudviklingsforløb, da et sådan kursus på 
alle punkter bidrager til at opfylde Aabenraa Fritidsråds generelle formål, nemlig at fremme og 
udvikle idrætslivet og foreningslivet i Aabenraa Kommune. Dette giver en enestående 
mulighed for at udvikle kommunens foreninger og på den måde være med til at udvikle 
idrætslivet i Aabenraa Kommune”. 
Ud over Aabenraa Fritidsråd har Elite Aabenraa også bidraget til at gøre det muligt at tilbyde 
kurset. Der kan læses mere om dette her: 
http://eliteaabenraa.dk/nyheder/2016/bredde-og-eliteidraet-gaar-haand-i-haand/ 
Breddeidrætskommune 
I slutningen af 2013 blev Aabenraa Kommune udvalgt som Breddeidrætskommune for perioden 2014-16. 
Breddeidrætsprojektet er støttet af Kulturministeriet og Nordea-fonden med 2,8 mio. kr. Aabenraa Kommune 
bidrager med et tilsvarende beløb til projektet. Mange foreninger spiller en stor og aktiv rolle i projektet, 
både når det handler om at skabe rum i foreningslivet til børn med særlige behov som overvægt eller særlige 
diagnoser, og når det handler om at samarbejde med skolerne om tilbud i regi af den Åbne Skole. 
I kan følge med i breddeidrætsprojektet på: http://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/breddeidraet/ 
Vi har løbende deltager i styregruppemøderne for breddeidrætsprojektet og evalueringerne i 2016 og 2017 i 
forbindelse med, at projektet er gået ind i den afsluttende fase. 
Formål og erfaringerne med Breddeidrætskommune 2014-2016 kan i se her på: 
https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/breddeidraetskommune/erfaringer-fra-breddeidraetskommun
e-2014-2016/ 
Erfaringerne tager ikke udgangspunkt i hvorvidt målene for hvert enkelt projekt er opfyldt, men derimod de 
væsentligste erfaringer i forhold til projektledelse, arbejdsproces og metoder. 
Aabenraa Kommune fortsætter arbejdet med at understøtte idrætten og foreningslivet. Især igennem 
SundSkole2020 og Aktiv campus videreføres mange af erfaringerne fra Breddeidrætsprojekterne. Samtidig 
med, at mindre dele af f.eks. Ta´ Chancen projekterne videreføres hos DGI og det lokale idrætsliv. 
Fritidsrådet vil så også henlede opmærksomheden på projektet ”Foreningen i skolen”, hvor vi også 
fremadrettet håber på et fortsat positivt samspil mellem skolerne, Aabenraa Kommune, og vores 
medlemsforeninger, der kan udvikles til at omfatte alle vores medlemsforeninger således der skabes et solidt 
samarbejde der kan få flere idrætsuvante børn til at dyrke idræt i fritiden, med fortsat uddannelse af 
Junioridrætsledere på alle skoler. 

http://eliteaabenraa.dk/nyheder/2016/bredde-og-eliteidraet-gaar-haand-i-haand/
http://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/breddeidraet/
https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/breddeidraetskommune/erfaringer-fra-breddeidraetskommune-2014-2016/
https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/breddeidraetskommune/erfaringer-fra-breddeidraetskommune-2014-2016/


 

 

Fundraising 
På repræsentantskabsmødet i februar 2015 indledte Torben Stenstrup repræsentantskabsmødet med et 
inspirerende indlæg om ”Fundraising af det gode projekt”. Det har på repræsentantskabsmødet i 2015 afledt 
tanken om etablering af et Fundraising Netværk i Aabenraa Kommune. 
Derfor annoncerede vi på repræsentantskabsmødet i 2016, at AAF i samarbejde med Aabenraa Kommune og 
Lokalrådene (ved Karsten Gram), har lavet udkast til fundraising netværk. Vi mener fundraising 
kompetencer er vigtige, og hovedformålet med dette fundraising netværk er, at opbygge, udvikle og 
vedligeholde disse kompetencer i Aabenraa Kommune. Sammen med ildsjælene og de frivillige kan dette 
være med til at drive udviklingen frem i vores foreninger under målgruppen for netværket, der også vil være 
til gavn for Aabenraa Kommune som en attraktiv bosætningskommune, hvor vi som tilflyttere/borgere har 
lyst til at deltage i gode oplevelser og med rig mulighed for aktiviteter i vores fritid.” 
I forbindelse med vores opkrævning at kontingent for 2016 efterlyste vi i september 2016, alle der kunne 
have interesse i at deltage – også udenfor foreningsbestyrelserne – og der har interesse for fundraising i jeres 
forening og lokalområde, der vil være til at udvikle og deltage i dette netværk. 
Vi har fået flere positive tilkendegivelser på dette, men fritidsrådet har desværre endnu kunne afsætte 
frivillige ressourcer til dette arbejde. Men vi håber meget på, ud fra de positive tilbagemeldinger, fortsat at 
kunne arbejde på, at etablere dette fundraising-netværk på sigt. 
 
Afslutningsvis:  
Idrætsforeninger og spejdergrupper samt andre folkeoplysende foreninger bidrager også til, at Aabenraa 
Kommune er en attraktiv kommune at bosætte sig i som borger og tilflytter, og bidrager dermed til at 
opretholde og skabe fritidsaktivitet og oplevelser for voksne og børn i vores dagligdag, samt skatteindtægter 
for Aabenraa Kommune. 
AAF er et fælles talerør for forenings- og fritidslivet for borgerne i Aabenraa Kommune. Vi har en positiv og 
konstruktiv dialog med Aabenraa Kommune, og vi har mulighed for indflydelse på beslutningsprocesserne i 
Aabenraa Kommune. 
Der er Jer som forening der giver AAF vores berettigelse - og som I kan se står mulighederne står åbne 
for Jer - vi er her for at hjælpe hinanden. 
 
SÅ BRUG AAF AKTIVT - som et aktiv for forenings- og fritidslivet i Aabenraa Kommune. 
 
Aabenraa Fritidsråd (AAF), den 8. marts 2017 
 
Kommentarer til beretningen: 
Rødekro Sportsfiskerforening havde følgende kommentarer; 
Hjemmesiden til Foundraising “fonde.dk er ikke god. De ville hellere have en person, de kunne 
henvende sig til, eller en der kunne komme ud i foreningen og hjælpe med at søge fondsmidler. 
Svar; Ovennævnte er foreslået på workshop afholdt i forbindelse med udarbejdelse af ny 
fritidspolitik. 
Spørgsmål; Kan den nye Kultur og Fritidspolitik læses nogen steder?  
Svar: Ikke endnu den er ikke blevet offentlig gjort. 
 
I forbindelse med Kultur og Fritidspolitik ønskes også andre foreninger nævnt, ikke altid kun 



 

 

idrætslivet eller spejderne. Eksempelvis afholdes der også mesterskaber i sportsfiskerforeningen. 
 
Spørgsmål til punktet “ uddeling af erkendtligheder” - Man burde måske se på, om ikke andre 
foreninger end kun idrætsforeninger og idrætsudøvere kan komme med “i puljen” . Eksempelvis 
kan Rødekro Sportsfiskerforening ikke være med, da de ikke er medlem af en idrætsorganisation, 
som DIF eller DGI, men trods det har de flere medlemmer, der er blevet danmarksmestre inden for 
deres sport. De er medlem af Danmarks Sportsfisker Forbund. 
Svar:  Kommunen er opmærksom på dette og vil tage det med i deres overvejelser. 
 
Rødekro Tri- og Mortion havde følgende kommentarer; 
Var AAF opmærksom på, at man fra kommunens side ville hæve leje af haller, herunder i sær 
svømmehaller med 100% ? 
Svar: Vi var opmærksom på at der kom en ændring, men ikke hvad konsekvens den ville have. 
Kommunen er nu opmærksom på de udfordringer det har givet for foreningerne og er gået i dialog 
med dem. 
Kommunen skal måske lave prisudligning.  
Som det ser ud nu skal foreningerne betale 700.000 kr. og Kommunen skal betale 1.200.000 kr. 
Efter en livlig debat blev bestyrelsens beretning godkendt. 
 
3) Regnskab til godkendelse 
 Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et underskud for 2016 på kr. 15.591,00 
 Den samlede formue er på kr. 51.249,00 
 Regnskab for Anlægspulje pr. 31.12.2016 - til rådighed kr. 285.542,00.  
 Bevilligede tilskud - ej udbetalt endnu - kr. 135.578,00 
 Regnskab for Aktivitetspulje pr. 31.12.2016 - til rådighed kr. 48.962,00 
 Regnskabet 2016 blev godkendt. 
 
 
4) Godkendelse af nye medlemsforeninger 
 Ingen nye medlemmer 
 
5) Orientering om budget 
 Kassereren gennemgik forslag til budget 2017, hvor der forventes et mindre overskud på  
 ca. 1.000,00 kr. 
 
6) Fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingentstørrelse 
 Godkendt. 
 
7) Indkomne forslag 
 Ingen modtaget 
 



 

 

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter, jævnfør § 11 
 På valg er:  Kent Nissen   -  ønsker ikke genvalg 
   Andreas Bonde -  ønsker ikke genvalg 
   Susanne Lage   -  modtager genvalg 
   Erik Steen Boe -  modtager genvalg 
   Therese Fabrin -  modtager genvalg 
    
 Andreas Bonde var kun valgt for 1 år og udtræder dermed af  bestyrelsen. 
 Det samme gør Kent Nissen. 
 
 John Hansen, Rødekro Tri- og Mortion blev valgt som nyt medlem. 
 Gerda Thielsen blev genvalgt som suppleant. 
 
 Bestyrelsen fik bemyndigelse til, af forsamlingen, til at finde yderligere 
 bestyrelsesmedlemmer og en eventuelt to suppleanter. 
 
9) Valg af to revisorer og en suppleant, jævnfør § 13 
 Nuværende revisorer; Birthe Poulsen og Pia Dethlefsen modtog genvalg. 
 Suppleant blev Andreas Bonde. 
  
 
 
10) Eventuelt 
 Spørgsmål:  Pulje til aktiviteter - hvordan bliver de fordelt? 
 Svar: Vi prøver at tilgodese ALLE ansøgninger, der kommer i løbet af året. 
 
 Spørgsmål; Kan der søges til et stævne, der ikke foregår i kommunen, men som  
 en forening i kommunen er arrangør af? 
 Svar: Det vil vi se på, når vi modtager en ansøgning, men det udelukkes ikke. 
 
 Der var en snak om, hvordan vi får flere foreninger til at deltage i repræsentantskabsmødet. 
 Det kunne være en ide at sende en reminder ud til foreningerne måske 1 uge før mødet. 
 Mange kommer måske ikke, da de er bange for at blive valgt ind i en bestyrelse. Den  
 udfordring står mange foreninger med. Måske mere synlighed kan afhjælpe fordomme? 
 
 
  


