
Aabenraa Fritidsråd (AAF)

Bestyrelsens beretning 2019

Hjemmeside: www.aabenraafritidsraad.dk Side 1

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 2018 er der bevilget følgende tilskud fra puljen:

Foreninger Bevilget Projekt

(VBIF) Varnæs Bovrup Idrætsforenings
Havkajakafdeling 22.200

Etablere en bålhytte ved Varnæsvig til glæde for
den brede flok af brugere af naturen ved
Varnæsvig og Varnæshoved.

Aabenraa Handicap Idræt 27.500

Ansøgning om tilskud til etablering af loftslifte i
Multihallen, Motionsrum, og i et handicaptoilet, i
udvidelsen som Ensted Idrætsanlæg har planer
om at etablere.

Aabenraa Rideklub 42.500
Anlæg af ny halbund. Nuværende kan ikke
renoveres.

Aabenraa Ro- og Kajakklub
(tidl. Aabenraa Roklub) 16.757

Ansøgning om tilskud til etablering af en
indvendig stolelift på trappen mellem
indgangspartiet og klub- og motionslokalerne på
første sal i klubhuset.

Tinglev Rideklub 50.000

Tinglev Rideklub er klar til at tage hul på de første
etaper af ombygning for at kunne leve op til
kommende lovgivning omkring hestehold. Stalden
er meget nedslidt og vil derfor gå i gang med
stalden som det første.  Ombygningen
gennemføres i etaper, så dagligdag i rideklubben
kan hænge sammen.
Udover ombygning af stald, anlæg af ny
rytterstue, etablering af udebokse samt
løsdriftsstald, skal taget på stalden hæves for at
kunne honorere ny lovgivning, der træder i kraft
2020.

Høje Kolstrup Tennisklub 19.000 Ansøgning om tilskud til opførelse af redskabsrum

Sønderjyllands Golfklub 20.375

Ansøgning om tilskud fra Fritidsrådets
Anlægspulje til Etablering af nyt læskur/
starterhus ved 18-hulsbanens startsted.
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Aabenraa Tennisklub 16.388

Ansøgning til tilskud til nyt moderne elektronisk
vandingssystem” til grusbanerne 1 – 4 på
Aabenraa tennisanlæg.

Løjt IF 22.832
Ansøgning om tilskud til lydanlæg og
aktivitetsbane.

KFUM Spejderne Ensted 32.750
Ansøgning om midler til ombygning af nyt
handicaptoilet samt nyt køkken/varmesystem.

Bov IF Fodbold 12.500
Ansøgning om tilskud til nyt scoringsanlæg ifm.
kunstgræsbanen.

I alt 282.801

Du kan se retningslinjerne for tilskud fra anlægspuljen, samt minimumskravene til ansøgningerne om
regnskab for tilskud, og til inspiration se oversigter med hvad vi tidligere har bevilget anlægstilskud til, på
vores hjemmeside: http://aabenraafritidsraad.dk/anlaegstilskud/

Der er i 2018 givet afslag på 4 ansøgninger, da de ikke opfyldte retningslinjerne for tilskud fra anlægspuljen.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at tilføre anlægspuljen 41.000 kr. yderligere i hvert af årene 2018 og
2019. Inkl. overførsler fra tidligere år på 25.427 kr. og ekstra bevilling på 41.000 kr.  - er der 266.427 kr. til
rådighed i puljen primo 2019.

Så har du ideerne, går I med tankerne, så har vi penge til at støtte Jeres næste nye anlægsprojekt.


