
 

 

Aabenraa Fritidsråd (AAF) 

Bestyrelsens beretning 2020 

Repræsentantskabsmøde 8. juni 2021 

www.aabenraafritidsraad.dk 

Aabenraa Fritidsråd er også på facebook – så like os  

http://www.aabenraafritidsraad.dk/
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Året der gik - 2020 

I Aabenraa Fritidsråd (AAF) har vi i 2020 beskæftiget os med 

følgende opgaver/områder 

 Uddeling af erkendtligheder/initiativprisen 

 Uddeling af tilskud fra vores pulje til aktiviteter 

 Uddeling af tilskud fra vores anlægspulje 

 Året der gik … 

 Ny samarbejdsaftale med Aabenraa Kommune 

 Budgetudtalelse 2021-2024 

 Elite Aabenraa 

Et anderledes år … i skyggen af Covid-19 
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Erkendtligheder/Initiativprisen 

Vi samarbejder med Aabenraa Kommune i planlægningen og 

uddelingen af erkendtligheder og priser til idrætsudøvere eller 

et hold fra en idrætsforening hjemmehørende i Aabenraa 

Kommune, der har opnået forskellige mesterskaber eller som 

af sit forbund har været udtaget til at repræsentere Danmark. 

I 2020 har uddelingen været anderledes pga. Covid-19. 

I stedet for et samlet arrangement i Sønderjyllandshallen, 

besøgte vi 5 foreninger, og Kultur- og Fritidsudvalget 1 

forening, for at uddele erkendtligheder for mesterskaber og 

priser. 
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Erkendtligheder/Initiativprisen 

Sammen med erkendtlighederne uddeler Fritidsrådet også 

initiativprisen. 

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”. 

Initiativprisen er ikke uddelt i 2020 på grund af Covid-19. 
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Aktivitetspuljen 2020 

Fra og med 2009 har Kultur- og Fritidsudvalget afsat 100.000 kr. 

årligt som AAF disponerer over vedrørende tilskud til aktiviteter 

på Fritidsområdet. 

Aktivitetspuljen: Skal medvirke til at fremme initiativer, 
tanker og nye ideer, der kommer fra foreninger under ”Det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”. 

Se om aktivitetspuljen her: 

http://aabenraafritidsraad.dk/aktivitetstilskud/ AAF 

behandler alle ansøgningerne til puljen.  

Der er givet afslag på 2 ansøgninger i 2020 

Der er i 2020 bevilget følgende tilskud fra puljen: 

http://aabenraafritidsraad.dk/aktivitetstilskud/
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Aktivitetspuljen 2020 
Forening Bevilget Formål 

AAIG Gymnastik 3.000 Vinterstævne 

Løjt IF Håndbold U11 piger 2.500 Stævne i Sverige 

Parasport Aabenraa 3.000 Malmø Open, Elhockey 

Hjordkær UIF 5.000 Brabant Open/Holland 

Tinglev Rideklub/Beach Jump 4.000 Rømø Beach Jump 

Rødekro IF Håndbold 2.500 Partille Cup Sverige 

Rødekro IF Håndbold 2.500 Holstebro Cup 

Aabenraa BK, U13+U14 piger 5.000 Brabant Girls Cup 

Varnæs Bovrup IF Fodbold 1.500 Social arrangement 

Ensted IF Tennis 3.000 Sommercamp 

KFUM Spejder Felsted 4.000 Sommerlejr Fanø 

Rødekro IF Håndbold 6.000 Beach Håndboldskole 

Bylderup gym.forening 3.000 Motionsløb 

Aabenraa Badmintonklub 3.000 Badmintonstævne 

   

I ALT 48.000 
 

23.10.2020 
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Aktivitetspuljen 2020 … fortsat 

Aktivitetspuljen blev til en Covid-19 hjælpepulje ultimo 2020. 

Vi havde 60.000 kr. tilbage i vores aktivitetspulje i 2020, og  

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den  

11. november 2020, at restbeløbet kunne søges af 

Aabenraa Fritidsråds medlemsforeninger til COVID-19 

relaterede mindre indtægter ved arrangementer, afholdt i 

2020,  frem til og med 31. december 2020. 

Der kunne søges kompensation for tabte nettoindtægter fra 
egne arrangementer, der er/blev aflyst i 2020, eller blev 
afviklet, men med mindre deltagere, som følge af nedlukning 
eller forsamlingsforbud, for aktivitet i forbindelse med 
COVID19. 

Der er bevilget følgende tilskud: 
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Aktivitetspuljen 2020 … fortsat … Covid-19 kompensation 

ANSØGER FORENING ÅRSAG Ansøgt beløb Bevilget beløb 

Aabenraa Badminton klub Ekstra udgifter i forbindelse med afholdt stævne 3.040,00 
Har fået aktivitetstilskud 

til arrangemntet 

AaBK Mistet indtægter for aflyste arrangementer og tab af medl. 87.725,00 
Har ikke søgt på egne 

arrangementer 

Rødekro Tri & Motion Mistet indtægter for aflyste arrangementer  10.000,00 3.500,00 

Tinglev Rideklub Mistet omsætning - ikke afholdte stævner 14.537,23 4.500,00 

KFUM Spejderne Ensted Mistet indtægter grundet aflyste arrangementer 43.562,52 6.000,00 

Aabenraa Bokseklub Mistet indtægt + afholdte udgifter -aflyst boksestævne 19.677,50 4.500,00 

LuckyBoots Aabenraa Mistet indtægt ved aflysning af arrangementer 6.000,00 3.500,00 

Rødekro IF Håndbold Mistet indtægt ved aflysning af arrangementer 9.000,00 3.500,00 

Bov IF Håndbold Aflyst Grænsecup 10.000,00 3.500,00 

Bylderup-Burkal Idrætsforening Aflyste arrangementer 15.000,00 4.500,00 

Bolderslev og Omegns Rideklub Aflyste arrangementer 6.841,00 3.500,00 

Øster Løgum/Hovslund Spejder Aflyste arrangementer og deraf manglende indtægt 14.500,00 4.500,00 

Hjordkær ungdoms og Idrætsfore. Aflyste arrangementer og deraf manglende indtægt 112.018,00 10.000,00 

Vesterbæk MotoCross Club Aflyste løb og deraf manglende indtægter 31.975,00 6.000,00 

FDF Tinglev Aflyste arrangementer og deraf manglende indtægt 2.429,02 2.000,00 

 
I alt ansøgt kr.  386.305,27 59.500,00 
Fordelingsnøgle 
Ansøgt beløb op til 5.000 kr. = 2.000,00 
Ansøgt beløb 5.000 - 10.000 kr. = 3.500,00 

Ansøgt beløb 10,000 - 20.000 kr. = 4.500,00 
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Ansøgt beløb 20.000 - 50.000 kr. = 6.000,00 

Ansøgt beløb over 50.000 kr. = 10.000,00 

Anlægspuljen 2020 

Anlægspuljen: Skal medvirke til at støtte nye anlægsprojekter 

der kommer fra foreninger under ”Det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde”. Se om anlægspuljen her: 

http://aabenraafritidsraad.dk/anlaegstilskud/ 

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, set i forhold til at der er 200.000 
kr. årligt til uddeling. 

Der er givet 2 afslag i 2020. 

Der overføres uforbrugte midler fra 2020 til 2021 på i alt 155.737 

kr., og der er således 355.737 kr. til rådighed primo 2021.  

Heraf er der p.t. bevilget 218.413 kr. i 2021. 

http://aabenraafritidsraad.dk/anlaegstilskud/
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I 2020 er der bevilget følgende tilskud fra puljen: 

Anlægspuljen 2020 
Forening Bevilget Projekt 

Sydjysk Rideklub Rødekro 11.717 Ansøgning imn tilskud til ny ridehusbund 

Ensted Idrætsforening 13.000 Ansøgning om tilskud på i alt 41.000 kr. til montering af ny dør med 

automatik, tyverrisikring af vindue og hæve og sænkeborde.  

Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening 

(HUIF) 
5.050 Ansøgning tilskud på 10.000 kr. til Læskur for vind og vejr til aktiv senior 

på Hjordkær Stadion. 

Ensted Idrætsforening, Ensted Naturpark og KFUM 

Spejderne Ensted Gruppe 
12.500 Ansøgning om tilskud på  tilskud på i alt 25.000 kr. til indkøb af Disc Golf 

kurve og skilte, som vil være til gavn for alle brugere af Ensted 

Idrætsanlæg og Ensted Naturpark. 

ParaSport Aabenraa 20.100 Ansøgning om tilskud til etablering af Bungee Fly for personer med og 

uden handicap. 

Aabenraa Tennis Klub 50.000 Ansøgning om tilskud til 2 nye helårs tennisbaner, som erstatning for de 

eksisterende 20 år gamle baner. 

Aabenraa Rideklub 29.239 Ansøgning om tilskud til ny dressurbane 

Varnæs Bovrup Idrætsforening 5.383 Ansøgning om tilskud til etablere af disc golf bane i Bovrup 

   

Ialt 146.988  
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Året der gik … 

 Ny samarbejdsaftale med Aabenraa Kommune 

Den kom vi ikke rigtig i gang med pga. Covid-19. Vi ser frem til 
samarbejdet og dialogmøder med Kultur og Fritidsudvalget i 2021 
og fremadrettet. 

 Udtalelse til budget 2021-2024 

I forbindelse med udarbejdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets budget 
2021-2024 har vi givet vores udtalelse om Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetforslag på vores interesseområde. 

Der er ikke foretaget besparelser på Fritidsrådets virkeområde i 
budgettet for 2021. 

Elite Aabenraa 

Fritidsrådet har i 2020 løbende haft repræsentanter fra bestyrelsen 
med i styregruppen. 
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Afslutningsvis … 

Der er Jer som forening der giver Aabenraa Fritidsråd 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 er også på facebook:  

https://www.facebook.com/AabenraaFritidsraad/ 

Læs om os og vores arbejde for Jer her:  

https://www.sebrochure.dk/aabenraafritidsraad/WallView/ 

https://www.facebook.com/AabenraaFritidsraad/
https://www.sebrochure.dk/aabenraafritidsraad/WallView/
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Aabenraa Fritidsråd (AAF), den 8. juni 2021. 


