
Aabenraa 

Fritidsråd 

Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 251 februar 2020, i 

Arena Aabenraa 

Aftenen startede med et fint oplæg fra formand for Kultur og Fritidsudvalget 

Lars Kristensen. Oplægget gav anledning til en god snak om fritidslivet i 

Aabenraa kommune generelt. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

Jens Juhl blev forslået og valgt til dirigent og John Hansen som referent. 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Formand Jan Bundgaard gennemgik på grundigste vis årets gang i Aabenraa 

Fritidsråd. Beretningen blev understøttet af bilag for uddeling af midlerne i 

aktivitetspuljen og puljen for anlæg. Undervejs i beretningen blev der vist 

billeder fra forskellige aktiviteter, hvor Aabenraa Fritidsråd har støttet 

igennem året. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

3. Regnskab til godkendelse 

Kasserer Kjeld Møbjerg fremlagde regnskabet som blev uddelt og redegjort 

for. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

4. Godkendelse af nye medlemsforeninger 

To nye foreninger Tinglev Tennis klub og Muay Thai Aabenraa, er meldt ind i 

Aabenraa Fritidsråd i året der er gået. 

Foreningerne blev godkendt af forsamlingen. 

5. Orientering om budget 

Kassereren fremlagde budgettet for året 2020. 



6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog en fortsættelse af nuværende kontingent 

for foreningerne som er medlem af Aabenraa Fritidsråd. 

Forslaget blev vedtaget af forsamlingen. 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

Aabenraa 

Fritidsråd 

8. Valg af formand, jævnfør § 11 

Jan Bundgaard blev foreslået og valgt for 2 år med applaus. 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter, jævnfør §11. 

Kjeld Møbjerg, Inger Johnsen og Holger Holm blev genvalgt til deres poster 

med applaus. 

Nina Jansen blev foreslået som nyt medlem og valgt med applaus. 

Vakant Bestyrelsesmedlem blev ikke valgt. 

Bestyrelsen pålægges at arbejde for at få fyldt pladsen ud og bemyndiges til 

at finde et bestyrelsesmedlem. 

Det samme gælder for de to suppleantposter. 

10. Valg af to revisorer og en suppleant, jævnfør § 13 

De seneste revisorer, Pia Dethlefsen og Birthe Poulsen blev foreslået og 

genvalgt til posterne. Bestyrelsen gives bemyndigelse til at finde en 

suppleant. 

11. Eventuelt 

Her var intet at bemærke. Dirigenten afsluttede sit hverv og overlod ordet til 

formanden. 

Formanden takkede for den gode debat og afsluttede hermed aftenen. 



 


