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Året der gik - 2021

I Aabenraa Fritidsråd (AAF) har vi i 2021 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 …

 Samarbejdsaftale med Aabenraa Kommune

 Budgetudtalelse 2022-2025

 Foredrag 28. september

 Møde mellem Aabenraa Fritidsråd og repræsentanter fra Aabenraa 
Kommune

 KV12 – Valgmøder og spørgeguide

Igen et anderledes år … i skyggen af Covid-19

www.aabenraafritidsraad.dk



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.

Afholdt som et samlet arrangement i Sønderjyllandshallen den 
9. september.

www.aabenraafritidsraad.dk



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 gik i 2021til Torben Callesen fra GospelFamily.

www.aabenraafritidsraad.dk



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: Link til aktivitetstilskud 

AAF behandler alle ansøgningerne til puljen. 

Der er givet afslag på 4 ansøgninger i 2020

Der er i 2021 bevilget følgende tilskud fra puljen:

www.aabenraafritidsraad.dk

http://aabenraafritidsraad.dk/aktivitetstilskud/
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Aktivitetspuljen 2020

www.aabenraafritidsraad.dk

Forening Bevilget Formål
Padborg Rideklub 5.000 Distance stævne

Rødekro Tri-og Mortion 4.000 Rødekroløbe

Bolderslev og omegns ridekl 2.800 Ridelejr

Varnæs Bovrup Idræt/fodbold 1.300 Afslutningshygge

Opnør Svømmeklub 5.000 OpenWater aktiviter

Felstedspejderne 4.000 Sommerlejer

Varnæs Bovrup fodbold U16 1.500 Rystesammentur

Tinglev Tennisklub 3.000 100 års jubilæum

Rødekro Håndbold 5.500 Beach Handball Camp

Fårhus Ungdomsklub 3.000 Royal Side Run

Bylderup og Omegns gym 2.500 BOG-løb

Aabenraa Badmintonklub 3.000 Badminton stævne

Hjordkær Junior Teen Klub 1.500 Lan Party

Rødekro Håndbold 3.500 Håndboldskole

Dansk Tamilsk Integrationsf. 4.000 Aktivitetsdag

Felstedspejderne 4.000 Fællesweekend

I ALT 53.600

Ajourført den 05.12.2021



Anlægspuljen 2021

Anlægspuljen: Skal medvirke til at støtte nye anlægsprojekter 
der kommer fra foreninger under ”Det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde”.
Se om anlægspuljen her: Link til anlæg

 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 5 afslag i 2021.

Der overføres uforbrugte midler fra 2021 til 2022 på i alt 102.301 
kr., og der er således 302.301 kr. til rådighed primo 2022. 

Heraf er der p.t. bevilget 0 kr. i 2022.

I 2021 er der bevilget følgende tilskud fra puljen:

www.aabenraafritidsraad.dk

http://aabenraafritidsraad.dk/anlaegstilskud/
http://aabenraafritidsraad.dk/anlaegstilskud/
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Anlægspuljen 2021
Foreninger Bevilget Projekt

Uge Fællesforening 13.882 Eablering af ny Petanquebane

KFUM Spejderne Ensted 21.117 Opførelse af halvtag/terrasseoverdækning.

Aabenraa Golfklub 50.000 Ny gangbro og og nyt bolværk til hul 18.

Natur & Ungdom, Kruså 15.000 Tipi som mødested for naturforeninger.

Rødekro Tennisklub 50.000 Etablering af 2 helårs-kunststof- tennisbaner med 

lysanlæg.

Løjt IF - Håndbold 18.750 Tilskud til hegn i forbindelse med etablering af en 

beach bane ved Løjt Idrætsanlæg

Ensted Idrætsforening 46.375 Etablering af stiforløb ved Ensted Idrætsanlæg, med 

aktiviteter, leg og sundhed, hvor kørestolsbrugere også 

har mulighed for at deltage.

Bylderup Bov Rideklub 25.000 Udskiftning af tag på stald og lade.

Ensted IF 50.000 Etablering af padelbane og minitennis hvor 

kørestolsbrugere også har mulighed for at deltage.

Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening 17.000 Etablering af Disc Golf Bane i Hjordkær.

Ialt 307.124



 Vi fik endelig afholdt repræsentantskabsmødet for 2020 den 8. juni 2021

 Samarbejdsaftale med Aabenraa Kommune

Den kom vi ikke rigtig i gang med i 2020 pga. Covid-19, og i 2021 har der heller 
ikke været dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget har ønsket at 
rykke fællesmødet med dialogforaerne til ny byrådsperiode. Vi ser frem til 
samarbejdet og dialogmøder med Kultur og Fritidsudvalget i 2022 og 
fremadrettet.

 Udtalelse til budget 2022-2025

Vi blev anmodet om at tage udgangspunkt i det vedtagne budget 2021, med 
mulighed for forslag til omprioriteringer indenfor den vedtagne budgetramme. Vi 
gav udtryk for vores undren over processen, og henviste til vores 
budgetbemærkninger til budget 2021. Vi spurgte i vores udtalelse om Kultur- og 
Fritidsudvalget ønskede dialog.

Der er ikke foretaget besparelser på Fritidsrådets virkeområde i budgettet for 
2022.

www.aabenraafritidsraad.dk

Året der gik …



 Foredrag 28. september

Med Søren Østergaard om ”De nye generationers forventninger til foreningslivet” – et 
oplæg med fokus på hvordan fritidslivet spiller børn og unge gode til resten af deres 
liv. Efter en stor og massiv markedsføringsindsats kom der ca. 40 publikummer til 
foredraget

 Møde mellem Aabenraa Fritidsråd og repræsentanter fra Aabenraa Kommune

Om fælles fokuspunkter, samarbejde og synlighed, frivillighed i fremtiden, årshjul og 
administrativ praksis. Håber den nye bestyrelse arbejder videre med ideerne og 
tankerne fra mødet.

 KV21 – Valgmøder og spørgeguide

I den forbindelse havde vi som i 2017 udarbejdet en spørgeguide med henblik på 
deltagelse i valgmøder rundt i kommunen. Kræfterne og ressourcerne rakte desværre 
ikke til at vi selv arrangerede et valgmøde i 2021 med et indbudt politikerpanel og 
landskendt politiker som debatleder. Vi har lov at håbe, at det lykkes næsten gang.

www.aabenraafritidsraad.dk

… Året der gik



Der er Jer som forening der giver Aabenraa Fritidsråd vores 
berettigelse - 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: Link til Facebook 

Læs om os og vores arbejde for Jer her: Link til brochure

Aabenraa Fritidsråd (AAF), den 22. februar 2022.

www.aabenraafritidsraad.dk

Afslutningsvis …

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