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Referat til bestyrelsesmøde nr. 103 
MØDESTED: Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 

Tirsdag d. 3. april 2018, kl. 16.00 
 
 
Deltagere: Jan Bundgaard, Erik Steen Boe, Karin Rastrup, Inge Johnsen, Holger Holm, Kjeld 
Møbjerg 
Afbud: Thomas Gaarde, Folke Kryger, Erik Dahl, Susanne Lage 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Konstituering 
Formand valgt på repræsentantskabsmøde den 27. februar 2018. 
Næstformand Erik Steen Boe 
Kasserer Kjeld Møbjerg. 
 

2. Godkendelse af ref. 102 
Godkendt 
 

3. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Orientering fra formanden om ny periode for vores web-brochure (2-årige periode). 
Formanden får kompetence til at forlænge kontrakten efter individuel vurdering ift. tidligere 
aftale, og hvis aftalen er hensigtsmæssigt og økonomisk ift. tidligere aftale. 
 
Erkendtligheder/orientering om afviklingen af arrangementet den 18. april 2018. Alle der 
kan møder. 
 

4. Nyt fra kassereren, Nye medlemmer og økonomi 
Intet nyt og ingen nye medlemmer. 
 

5. Budgethøring 2019 -20222 
Vi får tilsendt materialet jf. mødet med udvalget den 3. april 2018 
 

6. Repræsentantskabsmøde 2018 
Evaluering af repræsentantskabsmødet, og dialog om hvordan vi får flere til at møde op og 
aktivt at være med. Der blev snakket om ”Frivillige og hvordan aktivere vi dem, også de der 
ikke er frivillige”. 
Et tiltag ift. vores repræsentantskabsmøder kunne evt. være fremadrettet, at 3 foreninger der 
har modtaget et aktivitetstilskud og 3 foreninger der har modtaget et anlægstilskud, hver 
især kommer og fortæller om deres arrangementer/event og projekter til inspiration for 
andre. 
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7. Udvalg, orientering om status og tiltag m.v. 
- Aktivitetspuljen 
Intet nyt. 
- Anlægspuljen 
Ansøgning til behandling: 
- Aabenraa Rideklub - tilskud til etablering af ny halbund – der bevilges 25 % af forventet 
restfinansieringen i budgettet til ansøgningen = 42.500 kr. 
- Aabenraa Ro- og Kajakklub (tidligere Aabenraa Roklub) – tilskud til etablering af 
indvendig stolelift – bevilges 25 % af budgettet i ansøgningen = 16.757 kr. 
 
 

8. Evt. 
Ingen. 

 
Jan 


