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Aabenraa Fritidsråd (AAF) 

Bestyrelsens beretning 2015 
 

 

 

I Aabenraa Fritidsråd (AAF) har vi i 2014 beskæftiget os med følgende opgaver/områder 

• Uddeling af erkendtligheder/initiativprisen 

• Uddeling af tilskud fra vores pulje til aktiviteter 

• Uddeling af tilskud fra vores nye anlægspulje 

• Temaaften 2014 

• Multiarena Aabenraa 

• Elite Aabenraa 

• Breddeidrætskommune 

• Aabenraa i Bevægelse 

 

ERKENDTLIGHEDER OG INITIATIVPRISEN 
AAF samarbejder med Aabenraa Kommune i planlægningen og uddelingen af erkendtligheder og priser til 
idrætsudøver 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. 

Modtager af prisen i 2014 er: Paul Fuglsang, fra Bolderslev 

 

AAF ARBEJDER PRIMÆRT FOR BREDDEN 

Puljen til aktiviteter 
Fra og med 2009 har Kultur- og Fritidsudvalget afsat 100.000 kr. årligt som AAF disponere 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 2014 bevilget følgende tilskud fra puljen: 

Forening Bevilget Bemærkninger 
Tinglev Billard 2.500 Jubilæum Stævne 
Feldsted Bokseklub 2.900 Stævne i Malmø 
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RAA Billardklub 5.000 Billiard over Grænsen 
Aabenraa Boldklub 7.800 Drengestævne i Prag 
BoV IF Bowling 4.000 Åbent Hus & Regionsstævne 
Aabenraa Boldklub - pigefodbold 3.600 Træningslejr Vojens 
Aabenraa Handicap Idræt 3.400 Kursus El kørestol 
Bov IF Fodbold 6.000 stævne i spanien 
Bolderslev/Vollerup Ungdomsforening 4.700 BVU Idrætsdag 
Løjt IF Håndbold 7.950 Håndboldstævne  i Gråsten Ungdom 
Sct. Georgs Gilderne ved KFUM Ensted 2.500 Fælles dag for hele Kommune Spejder 
Sydstjernen Håndbold 9.000 Håndboldstævne  i Århus 
Yoshi-rya Padborg 2.500 Karatestævne i Fårhus 
Bylderup-Bov Rideklub 3.000 Ridestævne Spring/Dressur 
Rødekro IF Håndbold 5.000 Event som afslutning( med forældre)  
AAIG Orientering 2.500 Åbent Hus  
Rødekro IF Fodbold 2.400 Til fodboldstævne Zvolle holland 
Holbøl Foredrags- og Idrætsforening 2.000 Kulturdag i Holbøl 
Feldsted Bokseklub 8.000 Bokselandskamp 
MBUS 4.500 Lejr på Rinkenæs Efterskole 
Rødekro IF Fodbold 6.000 Gråsten Stævne & Vejen Cup 
SV Tingleff 4.950 Håndbold/Lybeck – Fodbold Wien 
Bredmose Rideklub 2.200 Åbent hus arrangement for medlemmer 

Tinglev Rideklub 
Underskudsgaranti   

10.000 kr. Foreningsdag i Tinglev med 18 foreninger 
Aabenraa Badminton 5.000 Badmintonstævne Aabenraa 
Løjt IF 2.500 Friluftsdag for hele familien 
Aabenraa Bueskytteforening 3.000 3 D Bueskyttestævne 
Bov IF Håndbold 7.000 Håndboldskole 
      
I alt 119.900   
      

 

Inkl. overførsler fra tidligere år, er der ca. 155.000 kr. til rådighed i puljen i 2015. 

 

Pulje til anlæg 
Formålet med anlægspuljen fra AAF er at yde støtte til nye anlægsprojekter der kommer fra foreninger 
under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”. Der ydes ikke tilskud til renoverings- og 
vedligeholdelsesopgaver.  

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. 
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Det er et krav fra AAF, at tilskuddet skal udnyttes senest 1 år efter bevillingsdatoen, dvs. datoen for 
modtagelsen af mail om tilsagn. 

I 2014 er der bevilget følgende tilskud fra puljen: 

Foreninger Bevilliget Bevillingsår Projekt 
Bolderslev/Vollerup 
Ungdomsforening 27.000 2014 Scene i Markedsskoven Bolderslev 
Bov IF Fodbold 16.000 2014 Scoringstavle til Stadion V. Grænsehal 
Aabenraa Familie & Firmaidræt  12.000 2014 El til overdækket terrasse til Krolfbane 
        
i alt 55.000     

 

Inkl. overførsler fra tidligere år, er der 432.000 kr. til rådighed i puljen i 2015. 

Har du ideerne, går I med tankerne, så har vi penge til at støtte Jeres næste nye anlægsprojekt. 

Der er i 2014 var givet afslag på en del ansøgninger, da de ikke var omfattet af retningslinjerne for 
anlægspuljen, og størrelse af de bevilgede tilskud har været mindre end tidligere. 
Størrelsen af tilskuddene skal som sagt også ses i sammenhæng med de bagvedliggende budgetter i 
ansøgningerne, og indholdet i projekterne m.v  i forhold til hvilke typer af udgifter vi kan give tilskud til. 
 
Vi kan ikke give tilskud til vedligeholdelse, renovering og materialetilskud samt immaterielle anlægsaktiver. 
 
P.t. har vi følgende ansøgninger til vurdering: 

• Bjerndrup (BB93 den lokale boldklub), lejeplads for børn fra 6 til 10 år. 
Budget på 65.000 kr. og ansøgning om tilskud på 32.500 kr. 

• KFUM Spejderne Ensted, bagehus/udekøkken. 
Budget på 60.000 kr, 

• Løjt IF, sportslounge. 
Ansøgning om tilskud på 25.000 kr. 

• Aabenraa Boldklub, hegn om etableret kunstgræsbane. 
Ansøgning om tilskud på 200.000 kr. (= ca. halvdelen af udgiften). 

• Aabenraa Handicap Idrætsforening, depot for El-hockey. 
Budget på 250.000 kr. og ansøgning om tilskud på 100.000 kr. 
 

ÅRET DER GIK 

Temaaften 2014 
I 2014 har vi genoptaget traditionen med en årlig temaaften. Temaet i 2014 var Kost, ernæring & 
præstationsidræt – et inspirerende foredrag med Martin Kreutzer. 

Hovedbudskaberne fr a foredraget med forslag til en kostplan kan findes på vores facebook side og 
hjemmeside, sammen med præstationen ”Spis dig i storform”. 

Vi modtager gerne input med forslag til fremtidige temaer af interesse for Jer i foreningerne. 
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Møder med Kultur- og Fritidsudvalget 
AAF har haft 2 dialogmøder med det nye Kultur- og Fritidsudvalg i 2014. Vi har været omkring emner i 
relation til Conventus, Multiarena Aabenraa, Aabenraa som breddeidrætskommune, budget 2015-2018, 
samt vores anlægs- og aktivitetspuljerne.  

I lighed med tidligere år, er Aabenraa Kommunes budgetter indenfor vores virkeområde ikke reduceret i 
budget 2015-2018, og vi har stadig 200.000 kr. til anlægspuljen og 100.000 kr. til aktivitetspuljen i 2015, 
foruden overførsel af uforbrugte midler fra tidligere i år. 

Multiarena Aabenraa 
Som vi har også har sagt tidligere år, så har AAF en positiv indstilling og giver opbakning til etablering af ny 
multiarena i Aabenraa. Vores fokus i processen er på den fremtidige organisering af bestyrelsen, valg af 
driftsmodel , og at den fremtidige brug indtænkes aktivt, ideskabende og udviklende med plads til ildsjæle. 

Vi har deltaget i arbejdsgruppen omkring den fremtidige drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, og vi 
indgår i brugerfølgegruppen, og kan deltage i de forskellige møder i brugergrupperne som observatør i den 
videre proces omkring etablering af Aabenraa Multiarena. 

I forbindelse med projektkonkurrencen vedrørende etablering af Multiarena Aabenraa, har AAF været 
repræsenteret ved 2 repræsentanter i dommerkomiteen. 

Repræsentanterne i dommerkomiteen for AAF var Hans Jørgen Christensen, Aabenraa Familie- og 
Firmadræt, og medlem af AAF-bestyrelsen, samt Asbjørn Jakobsen, Aabenraa Boldklub, for sit store 
engagement i processen med tilblivelsen af Multiarena Aabenraa. 

Vi ser frem til det videre arbejde med de kommende faser i tilblivelse af Multiarena Aabenraa, og med 
vores fortsatte inddragelse i processen. 

Elite Aabenraa 
Vi har haft forslaget til udvikling af Elite Aabenraa til høring i marts 2014, og vi har fremsendt udkastet til 
høring hos vores medlemsforeninger, med henblik på kvalificering af forslaget inden den politiske 
behandling. 

Formålet med forslaget er at skabe et mere prestigefyldt Elite Aabenraa projekt, der løfter niveauet og 
arbejdet med eliteidræt i Aabenraa Kommune både på klub- og talentniveau. Ligeledes vil projektet styrke 
den organisatoriske opbygning af Elite Aabenraa. 

Vi har fået 2 tilbagemeldinger fra vores medlemsforeninger på udkastet, der har indgået i vores dialog med 
Aabenraa Kommune. AAF har også forholdt sig til udkastet, og vi har positivt bemærket, at AAF vil få 
indflydelse på sammensætningen af styregruppen i Elite Aabenraa konceptet. Vi har ikke haft 
yderligere kommentarer til forslaget. 

Med udviklingen af Elite Aabenraa er det også ønsket, at der etableres en decideret styregruppe bestående 
af personer med generel interesse og faglig viden i forhold til udviklingen af eliteidrætten generelt i 
Aabenraa Kommune. Styregruppen skal have 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 skal inddrages i beslutninger i forhold til budgettet 
og den løbende udvikling af projektet. 

Vi har udpeget 2 repræsentanter fra foreningslivet i Aabenraa Kommune til styregruppen: 
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• Tina Cordt Berndsen 
Formand Felsted Bokseklub 

• Erik Skov 
Formand for Rødekro IF Håndbold 

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. 

Vi deltager løbende i styregruppemøderne for breddeidrætsprojektet. 

I kan løbende følge med i breddeidrætsprojektet på: 

http://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/breddeidraet/ 

Et af projekterne i breddeidrætskommuneprojektet er ”Foreninger i skolen”. I dette delprojekt uddannes 
110 junioridrætsledere, og hvor der vil blive forsøgt, at skabe en kobling til det lokale foreningsliv. 

Aabenraa i Bevægelse 
Aabenraa i Bevægelse er en del af breddeidrætsprojektet, og skal være med til at gøre det nemt for alle i 
Aabenraa Kommune at finde motions- og idrætstilbud, der passer den enkelte. 

Vi deltager aktivt i projektarbejdet med implementeringen af bevægelsesprojektet. 

 

 

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. 

SOM SAGT I INDBYDELSEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET 

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 17. februar 2015 

http://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/breddeidraet/
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