Aabenraa Fritidsråd (AAF)

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.
I 2017 er der bevilget følgende tilskud fra puljen:
Foreninger
Aabenraa Golfklub
Bolderslev Rideklub

Bevilget

Projekt

15.800 Lukning af udslags skur.
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
Rødekro Svømmeklub

5.000 Ny boldmaskine til træning af tennisspillere.

Apenrader Ruderverein

18.100 Nye startskamler i Rødekro Svømmehal
Tilbygning til foreningens klubhus, med udvidelse
37.500 af indendørs træningsrum.

Bov IF Cricket

50.000 Etablering af cricketbane.

Aabenraa Sportsdykkerklub

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
48.360 for dykkersyge.

I alt

282.735

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
Side 1

”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.

Side 2

