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Aabenraa Fritidsråd (AAF) 

Bestyrelsens beretning 2018 
 

 

 

Det stiftende repræsentantskabsmøde i Aabenraa Fritidsråd var den 12. marts 2007. 

Så vi har 10 års jubilæum i 2017. (Vi har afholdt 101 bestyrelsesmøder ultimo 2017). 

I Aabenraa Fritidsråd (AAF) har vi i 2017 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 

• Elite Aabenraa 

 

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 2017 er: Anne Dall Thomalla , fra AAIG Gymnastik. 

 

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”. 
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AAF behandler alle ansøgningerne til puljen. Der er i 2017 bevilget følgende tilskud fra puljen: 

Forening Bevilget Bemærkning 
Bov IF Badminton 20 deltager 3.200 Badminton stævne Tønder, 16 deltagere 
Bov IF Håndbold 7.000 Grænse Cup 
Rødekro IF Håndbold 6.000 Partille Cup i Göteborg/Sverige 
Rødekro Tri og Motion 4.500 Rødekroløbet 
AABK og Rødekro IF Fodbold 5.100 Golden League stævne 
Aabenraa Handicap idrætsforening 5.000 Sportsweekend 
Rødekro IF Håndbold 4.000 Sportslig afslutningsfest 
Aabenraa Boldklub 5.000 ISAR Cup / Tyskland 
Bov IF Bowling 800 DM for Ungdom/ 4 deltager 
Bylderup-Burkal Idrætsforening 7.000 Lübecker Handballtage 
Rødekro Fodbold 7.500 Fodbold i Prag, 30 spillere 
AABK og Rødekro IF Fodbold 3.400 Dalum Ligacup, 17 spillere 
Aabenraa Sejl Club 7.000 Havnens dag 
Tinglev Rideklub 5.000 Rømø Beach Jump 2017 
Bov Cykelklub 4.500 Cykelløb 
Kliplev Spejder gruppe/DDS 5.000 Spejdernes Lejr 2017 
KFUM Spejderne Ensted Gruppe 7.000 Spejdernes Lejr 2017 
Rødekro Tri og Motion 2.100 Ocean Rescue Camp 
Aabenraa badminton klub 3.000 Opstartsaktiviteter  
Øster Løgum/Hovslund Spejder 4.000 Spejdernes Lejr 2017 
Aabenraa Boldklub årg. 2005 2.700 Vildbjerg Cup, 12 spillere 
Hjordkær IF 2.500 Fodbold lejr 
Sydstjernen Håndboldklub 4.000 SUS Spar Cup på Fyn 
Aabenraa Bueskyttelaug 4.000 Træneruddannelsesarrangement 
      
I ALT 109.300   

 

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. 
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I 2017 er der bevilget følgende tilskud fra puljen: 

Foreninger Bevilget Projekt 

Aabenraa Golfklub 15.800 Lukning af udslags skur. 

Bolderslev Rideklub 5.225 Anlæggelse af ny bund i udendørs ridebane. 

Aabenraa Firmaidræt 14.750 Etablering af toiletvogn. 

Aabenraa handicap Idræt 50.000 Etablering af depot for RaceRunning 

Aabenraa Judo Klub 38.000 Etablering af professionelt gulv med judo-måtter.  

Bov IF Tennis 5.000 Ny boldmaskine til træning af tennisspillere. 

Rødekro Svømmeklub 18.100 Nye startskamler i Rødekro Svømmehal 

Apenrader Ruderverein 37.500 
Tilbygning til foreningens klubhus, med udvidelse 
af indendørs træningsrum. 

Bov IF Cricket 50.000 Etablering af cricketbane. 

Aabenraa Sportsdykkerklub 48.360 

Det ene nyanskaffelse er selve "hovednerven" 
kompressoren, som er anskaffet i 1972 og skal 
udskiftes. Dertil kommer en ny kontinox del, hvor 
der dykkes med iltberiget komprimeret luft, som 
der ønskes installeret, da det mindsker risikoen 
for dykkersyge.  

      
I alt 282.735   

Der er i 2017 givet afslag på 2 ansøgninger, da de ikke opfyldte retningslinjerne for tilskud fra anlægspuljen. 

Inkl. overførsler fra tidligere år, er der 267.228 kr. til rådighed i puljen primo 2018. 
2 ansøgninger i 2018 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. 
 
Retningslinjerne er tilrettet ultimo 2017, og er ændret fra; 
”En betingelse for at yde støtte er, at det af foreningens vedtægter fremgår, at foreningens formue i tilfælde 
af foreningens opløsning, tilfalder almennyttige formål i Aabenraa Kommune” 
Til 
”En betingelse for at yde støtte er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening under det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Aabenraa Kommune”. 
 
Ændringen sker for at bringe overensstemmelse mellem, at foreninger der er godkendte til at søge tilskud 
til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, også er berettigede til at søge tilskud fra fritidsrådets 
anlægspulje. Foreninger godkendes af Aabenraa Kommune ud fra bestemmelser i Folkeoplysningsloven. 
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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. 

Og der var kommunalvalg i 2017. 

Som noget nyt havde vi i den forbindelse udarbejdet en spørgeguide med henblik på deltagelse i valgmøder 
rundt i kommunen. 

Og vi har i den forbindelse primo oktober 2017 skrevet til alle foreningsformænd og spurgt Jer om: ”Har I 
som forening og frivillige spørgsmål, som I synes vi skal stille til politikkerne på valgmøderne, om deres 
ambitioner for og forventninger til fritidslivet i Aabenraa Kommune, så er det nu I har chancen. 

Så meld gerne tilbage med Jeres spørgsmål, så vi vil tage dem med på valgmøderne.” 

I denne forbindelse er det fremhævet, at i Aabenraa Fritidsråd har vi forbeholdt os retten til at vurdere og 
prioritere de indkomne forslag til spørgsmål, og Aabenraa Fritidsråd kan ikke forholde sig partipolitisk i 
debatten i valgkampen. 

Vi har endvidere haft en repræsentant med i Dansk Ungdoms Fællesråds politikerbesøg i Aabenraa 
Kommune i 2017 hos det idebestemte frivillige foreningsliv, med deltagelse af Peter Kofoed Poulsen, 
medlem af folketinget, samt deltagere fra Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen. 

Dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget 
AAF har haft 2 dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget i 2017. Vi har været omkring emner i relation til 
budget 2018-2021, breddeidrætskommune, kultur- og fritidspolitikken, Spejdernes Lejr 2018 i Sønderborg, 
eventuelt nyt koncept for fejringer af Kultur- og fritidslivets aktører, samt vores anlægs- og aktivitetspuljer. 

Vi har kommenteret forslaget til budget 2018-2021, og vi har fremhævet, at det er vores opfattelse, at en 
reduktion af folkeoplysningsrammen kan få stor økonomisk betydning for bl.a. rideklubber i Aabenraa 
Kommune, og at det vil være svært at holde liv i de små foreninger. Samtidig vil forslaget til reduktion i 
folkeoplysningsrammen generelt betyde en merudgift for medlemmerne i spejder og idrætsforeningerne i 
Aabenraa Kommune, og for foreningerne, hvis udbuddet, indholdet og kvaliteten i fritidsaktiviteterne hos 
spejderne og idrætsforeningerne som minimum skal bibeholdes. 

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. 

Der er ikke foretaget besparelser på Fritidsrådets virkeområde vedrørende budgettet for 2018. 

Vi har endvidere afgivet høringssvar til Ny organisering på idrætsfacilitetsområdet. 

Kultur- og Fritidsudvalget har den 3. april 2017, jf. pkt. 34 ”Udvikling af de kommunale Svømme og 
Idrætsfaciliteter”, godkendt forslag til ny organisering af de kommunale idrætsfaciliteter i Aabenraa. 

Det fremgår endvidere i forslaget, at det på sigt er målet, at organisationen også med tiden kan understøtte 
de selvejende haller, og sammen med dem også kan sikre en udviklingsretning til gavn for brugerne i hele 
Aabenraa Kommune.  

På udvalgsmødet er det besluttet, at forslaget sendes til høring hos Aabenraa Fritidsråd. 
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Med henblik på dette høringssvar, har fritidsrådet den 20. april 2017 haft møde med forvaltningen, og vi er 
blevet præsenteret for de bagvedliggende tanker og intentioner med forslaget. Fritidsrådet har på mødet 
haft mulighed for at stille spørgsmål til forslaget.  

Vi har ikke haft forslaget til høring hos Jer i vores medlemsforeninger. 

Fritidsrådet kommentar: 

Udmøntet på rigtige måde er det vores vurdering, at den valgte model til ny organisering af idrætsfacilitets-
området kan være med til positivt at understøtte missionen og visionen i forslaget. 

Dette bør dog ske i løbende dialog med borgerne og brugerne, de lokale foreninger og andre relevante 
aktører lokalt, og på alle niveauer i den nye organisering af idrætsfacilitetsområdet, med fokus på de lokale 
forhold så nærheden ikke ”går tabt”. 

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 har i 2017 haft 2 repræsentanter fra bestyrelsen med i styregruppen. 

 

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 27. februar 2018 
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