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Aabenraa Fritidsråd (AAF) 

Bestyrelsens beretning 2014 
 

 

 

I Aabenraa Fritidsråd (AAF) har vi i 2013 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 

• Udmøntningen af Fritidspolitikken i Aabenraa Kommune 

• Læt æ Rumpet 

• Landdistrikt dialogforum. 

 

Aabenraa Fritidsråd er også på facebook 

 

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. 

Der var desværre ingen indstillinger til prisen i 2013. 

 

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 2013 bevilget følgende tilskud fra puljen: 
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Forening Bevilget Projekt 
Sydstjernen Håndbold 4.000 Stævne i Århus for 3 hold 
Bov I F Bowling 2.260 Info stævne for unge 
Rødekro I F Håndbold 9.000 Event som afslutning 
Hjordkær I F Håndbold 4.000 Håndboldskole 
Tingleff sv 4.000 Fodboldtur til Barcelona 
Bolderslev Vollerup Ungdomsforening 7.000 Foredrag m. Lars Christiansen 
Løjt I F Håndbold 5.600 Håndboldstævne i Gråsten 
Aabenraa Bokseklub 7.500 Boksestævne 
KFUM Ensted Spejderne 4.000 Sct. Georg dag  
Bylderup-Bov Rideklub 4.000 Åbent ridestævne 
Jyndevad Boldklub 6.000 Rømø Stævne 
Løjt I F Fodbold 3.900 Stævne i Holland for 2 hold u19 piger 
Aabenraa Boldklub 6.000 Stævne i Esbjerg 
Aabenraa Sejl Club 4.000 Sejlerstævne i Aabenraa 
Hjordkær I F Fodbold 4.000 Mini ol 
Tinglev Billard 2.500 Jubilæumsstævne 
Bylderup-Bov Håndbold 7.000 Stævne i Lybeck 
Rødekro I F Fodbold 7.000 Fodboldstævne for ungdom i Rødekro 

Aabenraa Frikirke 4.500 
Stævne i rinkenæs, dragter og 
instruktør til "sumo-brydning" 

Feldsted Bokseklub 2.900 Boksestævne i Malmø 
Bov I F Gymnastik 3.240 Bokwa event 
Det Danske Spejderkorps Kliplev Gruppe 2.500 Spejdertur til Barsøe 
ÅIG Orientering 16.000 DM i Hold Orientering 
Løjt I F  Fodbold 2.550 Fodbold stævne i Italien for u19 herrer 
RAA Billardklub 5.000 Billardstævne over grænsen 
Aabenraa Boldklub 9.900 Stævne for drengehold i Prag 
      
  138.350   

 

Inkl. overførsler fra tidligere år, er der ca. 155.000 kr. til rådighed i puljen i 2014. 

Puljen til aktiviteter må betragtes som en succes, og vi vil arbejde for 2014, at Aabenraa Kommune vil 
tilføre puljen flere penge. 

 

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.  
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Retningslinierne og tilskud fra anlægspuljen er evalueret i samarbejde med Aabenraa Kommune i efteråret 
2012.  

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. 

I 2013 er der bevilget følgende tilskud fra puljen: 

Foreninger  Bevilget  Bevillingsår Projekt 

Bov IF fodbold 25.000,00 2013 
2 nye udskiftningsbokse på opvisningsbanen ved 
Grænsehallerne 

Aabenraa Firma Idræt 35.000,00 2013 

Krolfklubben til opførelse af overdækket 
ophoildsrum/åben på Langebro 36 A 6200 
Aabenraa. 

Bylderup og Omegns 
Gymnastikforening (BOG 10.000,00 2013 Afmærkning af ny sti anlæg 
Aabenraa Golfklub  42.500,00 2013 Overdækket opholdsrum 
  

 
    

I alt 112.500,00 2013   

 

I 2013 er der udbetalt tilskud til Bov IF Fodbold og Aabenraa Firma Idræt.  

Kultur- og fritidsudvalget har afsat 200.000 kr. årligt til puljen i 2013 og 2014. Vi vil også her arbejde for at 
puljen tilføres yderligere midler. 

 

Fritidspolitikken 
AAF har haft 2 dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget i 2013. 

Væsentlige emner der har været på dagsordnen i 2013 er: 

Sparekatalog 2013 og budget 2014: 

Kultur- og Fritidsudvalget har på dialogmøderne orienteret om budgetfasen og de økonomiske 
forudsætninger samt forløbet i budgetprocessen. 

Vi har i maj 2013 fremsendt høringssvar til sparekatalog 2013 og budget 2014. 

"Budget 2013 er reduceret med 100.000 kr. på fritidsområdet, og i spareforslagene i høringsmaterialet til 
budget 2014 som udvalget fortsat overvejer, indgår en eventuel reduktion af eventpuljen på 400.000 kr. 
samt yderligere besparelse på 100.000 kr. i forbindelse med kultur- og fritidspolitikken. 

Samlet set er det vores opfattelse, at spareforslagene skal ses i sammenhæng med den ny kultur- og 
fritidspolitik samt/mellem folkeoplysningsrammen i forhold til den tilgrundliggende økonomi. 
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Der frivillige folkeoplysende område skal ses som et aktiv for Aabenraa Kommune, og der er mange frivillige 
som yder en stor indsats i deres fritid. Udvalget bør efter vores opfattelse lade indgå i overvejelserne, at 
spareforslagene ikke gør betingelserne vanskeligere for foreningerne på det frivillige folkeoplysende 
område, i forhold til foreningernes daglige virke og deres udfoldelsesmuligheder i forbindelse med udvikling 
af nye ideer og aktiviteter. 

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." 

Udvalget har på dialogmødet den 12. august 2013 oplyst, at der ikke er lagt op til besparelser på det 
frivillige folkeoplysende folkeoplysende foreningsarbejde, hvor foreninger under Aabenraa Fritidsråd 
henhører. 

Der er ingen besparelser i 2013 og 2014 i forhold til AAFs virkeområde. 

Aabenraa Multiarena: 

AAF har 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. 

Vi ser frem til det videre arbejde og vores fortsatte inddragelse i processen i 2014. 

Fritidspolitik: 

På dialogmødet den 12. august 2013 om ny Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016, har udvalget oplyst, at 
forvaltningen vil lave nogle koncepter for derefter at komme ud til foreningslivet. Nogle af disse koncepter 
vil være i samarbejde med AAF. 

I slutningen af 2013 blev Aabenraa Kommune udvalgt som Breddeidrætskommune for perioden 2014-16. 
Det betyder flere ressourcer til at lave mere idræt for på mange forskellige arenaer og for en meget bred 
målgruppe. Aabenraa Fritidsråd hilser initiativet velkomment og håber, at så mange foreninger som muligt 
ønsker at være aktive medspillere på de syv delprojekter, der skal gennemføres i løbet af de næste 3 år. 

I kan læse mere om Aabenraa Kommunes breddeidrætsprojekt ”Sundhed og Læring i centrum” her, hvor 
første del af ansøgningen også kan ses: http://www.aabenraa.dk/forside/nyhedsarkiv?id=335233 

Breddeidrætsprojektet er støttet af Kulturministeriet og Nordea-fonden med 2,8 mio. kr. Aabenraa 
Kommune bidrager med et tilsvarende beløb til projektet. I vil løbende kunne følge med på Aabenraa 
Kommunes hjemmeside, og I vil blive inddraget, når den overordnede organisering af projektet er på plads. 

 

 

http://www.aabenraa.dk/forside/nyhedsarkiv?id=335233
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Læt æ Rumpet 
"Læt æ Rumpet er et projekt, som skaber rum og lyst til bevægelse blandt de borgere, der ikke selv opsøger 
de tilbud, der findes for eksempel i idrætsforeningerne. Læt æ Rumpet fungerer på den måde, at borgere via 
en app inviterer andre borgere til at være med på deres gåture, cykleture, rundboldkampe og alle mulige 
andre former for bevægelsesaktiviteter, som ikke finder sted i en etableret forening. 
Læt æ rumpet eksisterer allerede som et tilbud til borgerne i Aabenraa Kommune. Men i 
breddeidrætsprojektet foldes Læt æ Rumpet ud med to indsatser: Månedens Rumpet-aktivitet og en digital 
platform. 
Månedens Rumpet-aktivitet er en alternativ bevægelsesaktivitet, som måned for måned finder sted i 
forskellige lokalsamfund i kommunen. Aktiviteten henvender sig direkte til borgere, der normalt ikke 
bevæger sig ret meget. 
Det er lokale foreninger, der opfordres til at byde ind og stå for aktiviteten. Alle foreninger kan søge om at 
få lov til at afholde en Månedens Rumpet-aktivitet. De får 4.000 kroner til at gennemføre aktiviteten for. 
Den digitale platform er en hjemmeside, hvor de borgere, der deltager i Læt æ Rumpet, kan mødes. Her kan 
de koordinere deres aktiviteter og inspirere og motivere hinanden på forskellig vis." 

 

I Aabenraa Fritidsråd (AAF) står vi bag Læt æ Rumpet fordi vi arbejder for de frivillige idræts- og 
fritidsforeninger, og for at hjælpe dem i deres daglige foreningsarbejde. På den her måde regner vi med 
også at få de ikke-aktive børn, voksne og seniorer med på banen i fritidsaktiviteter og det sociale samvær. 

Vi deltager aktivt i projektarbejdet med implementeringen af bevægelsesprojektet. 

Læt æ Rumpet kan også følges på facebook. 

 

Landdistrikt dialogforum 
Vi har indtil medio 2013 deltaget i dialogforummet for landdistrikter i Aabenraa Kommune. Dette 
dialogforum er i 2013 erstattet af et Landbyråd for Aabenraa Kommune. 

Med en fast ramme for arbejdet, der rækker ind i landsbyernes arbejde, bliver det med dette tiltag 
nemmere for de enkelte landsbyråd/lokalråd rundt om i kommunen, at strukturere årets arbejde i forhold 
til fælles prioriteringer i kommunen. 

Vi har positivt tilkendegivet vores støtte til etableringen af det fælles Landsbyråd på det sidste møde den 
24. juni 2013 i dialogforummet for landdistrikter i Aabenraa Kommune.  

AAF deltager ikke direkte i det nyetablerede fælles Landsbyråd, men i det omfang vi kan bidrage til 
landsbyrådets arbejde stiller vi os gerne til rådighed. 

 

 

Afslutningsvis: 

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. 

http://www.sundhedaabenraa.dk/kampagner/l%c3%a6t+%c3%a6+rumpet
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SÅ BRUG AAF AKTIVT - som et aktiv for forenings- og fritidslivet i Aabenraa Kommune. 

 

Aabenraa Fritidsråd (AAF), den 18. februar 2014 
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