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I Aabenraa Fritidsråd (AAF) har vi i 2019 beskæftiget os med følgende opgaver/områder 

• Uddeling af erkendtligheder/initiativprisen 

• Uddeling af tilskud fra vores pulje til aktiviteter 

• Uddeling af tilskud fra vores anlægspulje 

• Dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget 

• Elite Aabenraa 

 

ERKENDTLIGHEDER OG INITIATIVPRISEN 
AAF samarbejder med Aabenraa Kommune i planlægningen og uddelingen af erkendtligheder og priser til 
idrætsudøvere 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. 

Indstillingerne til initiativprisen kommer fra idrætsforeningerne og spejdere under ”Det frivillige 
folkeoplysende foreningsarbejde”. 

Modtager af prisen i 2019 var: Louise Bjerregaard, fra AAIG Gymnastik. 

Uddelingen af erkendtligheder og initiativprisen vil i 2020 finde sted den 2. april i Sønderjyllandshallen. 

Jeres forening kan indstille kandidater til initiativprisen ved at indsende en indstilling til fritid@aabenraa.dk 
eller Lone Fiil på mail: lfi@aabenraa.dk senest søndag den 1. marts 2020. 

 Så kontakt din idrætsforening eller spejdergruppe, hvis du har forslag til indstilling til initiativprisen. 

 

AAF ARBEJDER PRIMÆRT FOR BREDDEN 

Puljen til aktiviteter 

Fra og med 2009 har Kultur- og Fritidsudvalget afsat 100.000 kr. årligt som AAF disponerer 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 2019 bevilget følgende tilskud fra puljen: 

mailto:fritid@aabenraa.dk
mailto:lfi@aabenraa.dk
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 Forening Bevilget Aktivitet

Bov IF Badminton 2.000 Tønder Cup

De danske Spejdere, Aabenraa 5.000 Jubilæumsarrangement

Nr. Hostrup og omegns beboerforen. 5.000 Juleteater

Tinglev IF Fodbold U14 hold, 30 børn 7.500 Foldbold lejr i Holland

Bov IF Svømning 2.000 Landsmesterskab

Ensted idrætsforening 1.500 Indvielse af tilbygning

Bolderslev Ringrider og Markedsudv 2.000 Klovneløb - aktivitet

Hjordkær UIF - Fodbold 4.500 Holland tur U15

Tinglev Rideklub 5.000 Rømø Beach Jump

Bov IF Grænseløb 5.000 Grænseløb

Ensted IF Pigehåndbold U14 4.000 Verler Handball Cup

Rødekro IF Fodbold 3.400 Øens Hold Cup, Fyn

Bov IF Håndbold 3.000 Grænsecup uge 

Bov IF Håndbold 3.000 Morsø Cup

Rødekro Tri- og mortion 1.500 Klubtur til Aarhus

Felsted spejderne 4.000 Sommerlejr

AAIG Gymnastik 6.000 Opvisningstur i Tyskland

Løji IF U11 Drenge fodbold 2.250 Træningstur til Tønder

KFUM Spejderne Rødekro 5.000 Sommerlejr

Aabenraa Badminton klub 5.000 Stævne i Hamborg

Aabenraa Badminton klub 3.000 Stævne i Odense

Rødekro IF Håndbold U10 piger 1.000 DM i Greve

Rødekro IF Håndbold 2.000 Afslutningsfest

Rødekro IF Håndbold 5.000 Partille Cup i Sverige

DDS Øster Løgum-Hovslund 2.400 Sommerlejr Junior

DDS Øster Løgum-Hovslund 1.600 Sommerlejr Mini/Mikro

BOG Bylderup Bov 2.000 Bylderup Bov Løbet

Padborg Rideklub 2.000 Sønderjysk Mestesrskab

Aabenraa folkedansere 4.000 Tur til Grønland

Rødekro Badminton 3.500 Træningstur til Tønder

Sydstjernen - Håndbold 3.000 Partille Cup i Sverige

Aabenraa Badminton klub 3.000 Badminton stævne

Rødekro Tri- og mortion 2.500 Rødekro løbet

Genner IF 2.500 Aktivietsdag for frivillige

Bylderup og Omegns gym.forening 2.500 Drengesatsning 1000på10

Bolderslev Vollerup Ungdomgsfore. 2.000 100 års jubilæumsdag

Hjordkær UIF - Fodbold 2.000 Træningslejr

Løjt IF Håndbold 5.000 Aarhus Tivoli F. Cup

Løjt IF Fodboldt U8 2.700 Overnatning Tønder

KFUM Spejderne Felsted 2.500 Tur til London

Aabenraa Gospel Family 2.000 Jule gospel musical

Aabenraa Gospel Teens 2.500 Koncerttur til KBH

 

I alt 135.350
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Du kan se retningslinjerne for tilskud fra aktivitetspuljen, og til inspiration se oversigter med hvad vi 
tidligere har bevilget aktivitetstilskud til, på vores hjemmeside: 
http://aabenraafritidsraad.dk/aktivitetstilskud/ 

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 2019 er der bevilget følgende tilskud fra puljen: 

 

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 2019 givet afslag på 5 ansøgninger, da de ikke opfyldte retningslinjerne for tilskud fra anlægspuljen. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at tilføre anlægspuljen 41.000 kr. yderligere i hvert af årene 2018 og 
2019. Inkl. Overførsler fra tidligere år 2018 på 63.791 kr. var der primo 2019 i alt 304.791 kr. til rådighed. 

Foreninger Bevilget Projekt

Bydelsrådet på Høje Kolstrup 23.000 Ansøgning om tilskud til etablere en disc golf bane på 

Høje midt mellem de almennyttige boliger og 

villakvarterene Uglekær og Frueløkke.

Sønderjyllands Golfklub 50.000 Ansøgning om tilskud til renovering af klubbens 

træningsfaciliteter

Rødekro IF og Sydstjernen 50.000 Etablering af beachhåndboldbane

Ensted Idrætsforening 18.500 Etablering af tilskuerpladser i Enstedhallen

Aabenraa Rideklub 25.000 Udvidelse og renovering af eksisterende 

udendørsbane

RAA Billard Klub 30.000 Forbedring af lokaler

Rødekro Tennis Klub 50.000 Padeltennisbane ved Rødekro Tennisklub.

Sønderskov Rideklub 22.500 Tilskud til forbedring af ridebane.

VBIF havkajak 10.000 Ansøgning om tilskud til etablering af el i nyetableret 

toiletbygning

Ialt 279.000

http://aabenraafritidsraad.dk/aktivitetstilskud/
http://aabenraafritidsraad.dk/anlaegstilskud/
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Der overføres uforbrugte midler fra 2019 til 2020 på i alt 25.791 kr., og der er således 225.791 kr. til 
rådighed primo 2020. 

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

 

ÅRET DER GIK 
Vores formål er at fremme og udvikle idræts- og fritidslivet i Aabenraa Kommune samt at varetage vores 
medlemsforeningers interesser over for kommunen samt andre offentlige myndigheder og 
samarbejdspartnere. Vi repræsenterer 100 foreninger og klubber, der tilsammen har ca. 25.000 
foreningsaktive medlemmer. 

Hidtil har fokus primært været på geografisk repræsentation overfor Aabenraa Kommune i forhold til valg 
af bestyrelsesmedlemmer. For at synliggøre os endnu mere udadtil og gøre vores profil stærkere, har vi i 
2019 også fordelt opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmerne med henblik på input og medvirken til 
formulering af vores fælles retning, ramme og strategi, samt varetage kontakten til landsorganisationerne 
m.fl., ud fra følgende fordeling: 

• Idrætslivet i Aabenraa Kommune (DGI, DIF og DBU m.fl.) 
• Multisport 
• Handicapidrætten 
• Spejderne 
• Rideklubberne 
• Vandsport - sportsdykkere-sportsfiskere-sejlsport-roklubber-vandski-surfclub 
• Skytteforeningerne 

Læs om vores arbejde og hvad vi kan gøre for jer her: 

http://www.sebrochure.dk/Aabenraa-fritidsraad/WebView/ 

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, og vi har i 2019 
også deltaget i den praktiske afvikling og uddelingen af erkendtligheder og priser til idrætsudøvere, der har 
opnået forskellige mesterskaber eller som af sit forbund har været udtaget til at repræsentere Danmark i 
året 2018. 

I samarbejde med Aabenraa Kommune har vi i 2019 arbejdet med implementering af nyt 
puljehåndteringssystem til vores aktivitets- og anlægspulje, for at gøre det nemmere for både jer som 
ansøgere og os som puljeadministratorer. Systemet ændrer ikke ved de grundlæggende forudsætninger og 
kriterier for ansøgning om og tildeling af tilskud fra vores puljer. Systemet er ikke endeligt implementeret 
den 25. februar 2020. 

Herudover har vi løbende været repræsenteret rundt om i kommunen, og vi har været repræsenteret ved 
indvielserne af nye anlæg hos de foreninger der har modtaget tilskud fra vores anlægspulje. Vi deltager i 
netværk med alle andre idrætsråd regionalt og på landsplan under DIF, med henblik på ide- og 
erfaringsudveksling samt idrætspolitiske drøftelser og indflydelse. 

http://www.sebrochure.dk/Aabenraa-fritidsraad/WebView/
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Dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget 
Fritidsrådet har haft et dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget i 2019. Vi har været omkring emner i 
forbindelse med Status på fritidspolitikken – hvad sker der?, Orientering om status på fritidsrådets 
aktivitets- og anlægspuljen, Forhøjelse af kommunens tilskud til både aktivitets- og anlægspuljen, Budget 
2020 på både drift og anlæg – hvad er udvalgets egne oplæg og ønsker til budgettet? Snak om 25 års reglen 
og tilskud til +65 år og alle os der imellem, Orientering om Elite version 2.0 og opfølgning på temamøde 
vedrørende frivillighed den 15. november 2018, udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner 
for hallerne, Status på markeringen af Genforeningsjubilæet og Status på tilskudsmodellen for 
idrætsfaciliteter, samt Evaluering af Fritidsrådets administrationspraksis v/forvaltningen 

Udtalelse til budget 2020-2023: 

I forbindelse med udarbejdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2020-2023 har Aabenraa Fritidsråd, 
som en af de to store samarbejdspartnere på kultur- og fritidsområdet, haft mulighed for at udtale os om 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag på vores interesseområde. 

På tidspunktet for vores udtalelse den 5. august 2019 var der ikke nogen økonomiaftale på plads for 
kommunernes økonomi i 2020 mellem KL og regeringen. 

Vi har indhentet og forholdt os til budgetmaterialet fra Aabenraa Kommunes hjemmeside, med henvisning 
til udvalgets mødereferat fra den 28. maj 2019, pkt. 71, Budget 2020-2023 for Kultur- og Fritidsudvalget, og 
de vedhæftede bilag. 

Her fremgår det, at der ikke er udfordringer i basisbudgettet i form af kontrakter eller nye større opgaver, 
der ikke er finansieret. Der er ingen tekniske korrektioner i basisbudgettet. 

Herudover er vi p.t. ikke bekendt med beslutning om yderligere forslag til besparelser eller udvidelser i 
budgetrammen i budgetforslag 2020-2023 på vores interesseområde, der skal behandles af byrådet, ud fra 
det budgetmateriale og de beslutninger der har været til vores rådighed fra Aabenraa Kommunes 
hjemmeside under Kultur- og Fritidsudvalgets dagsordner og mødereferater. 

Vi har dog bemærket følgende: 

Under forslag til omprioriteringer fremgår det bl.a. 

”Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget udvalgets politik område. 

Fritidsrådet forhøjelse af puljer: 

På dialogmødet med Fritidsrådet den 1. maj 2019 tilkendegav Fritidsrådet et ønske om en fordobling af 
deres puljer hvor der årligt er afsat 0,1 mio. kr. til aktiviteter og 0,2 mio. kr. til anlæg. Udvalget kvitterede 
for ønsket i forhold til at tage det i betragtning ved budgetlægningen. En screening af de indkomne 
ansøgninger og bevillinger de seneste tre år, understøtter dog ikke ønsket, da der ikke er en væsentligt 
stigning i antallet af ansøgere eller ansøgte beløb. Det er ikke muligt at fremsætte anlægsønsker i 
budgetprocessen for 2020. 

Anbefales ikke” 

Vores kommentarer til forslag med omprioriteringer 
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Fremtiden kan ikke altid måles og vurderes på basis af fortiden, og fremtiden kan vi være med til at skabe 
og påvirke. 

Aktivitetspuljen: 

Idrætsforeninger og spejdergrupper med deres mangfoldige udbud af aktiviteter og arrangementer m.v., er 
også med til at sikre, 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. 

Den 5. august 2019 er så godt som alle tildelte midler på 100.000 kr. i 2019 bevilget til projekter og 
arrangementer m.v. 

Anlægspuljen: 

Siden etablering i 2011 har der årligt været afsat 0,2 mio. kr. til fritidsrådets anlægspulje. I 2018 og 2019 er 
der ekstraordinært afsat yderligere 41.000 kr. pr. år, og i alt 241.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019. 

Den 5. august 2019 er der bevilget tilskud fra fritidsrådets anlægspulje på i alt 196.500 kr. i første halvår 
2019, og med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 på 45.604 kr., er der midler på 90.104 kr. til uddeling 
i resten af 2019.  

Vi vil gerne kunne undgå at skulle sige nej til tilskud til alle de gode projekter, der søges om tilskud til fra  
anlægspuljen. I henhold til vores retningslinjer kan vi maks. give tilskud på op til 50 % af anlægsudgifterne i 
budgettet til ansøgningerne til vores anlægspulje, og vores bevillingsniveau i 2017, 2018 og 2019 har som 
udgangspunkt været på maks. 25 % af anlægsudgifterne i forhold til en individuel vurdering af budgetterne 
til ansøgningerne, for dermed at kunne tilgodese flest mulige ansøgninger der måtte komme i løbet af året. 
Så vores bevillingspraksis er udtryk for mådehold, for at kunne tilgodese flest mulige. 

Kommunens MERVÆRDI i kr. og øre er på minimum 50 % af tilskuddet fra Aabenraa Kommune i forhold til 
den store frivillige indsats der ydes i anlægsprojekterne. Tilskud fra anlægspuljen er samtidig en stor positiv 
tilkendegivelse fra Aabenraa Kommune til de enkelte projekter, og et stort ”rygklap” til synliggørelse af den 
store frivillige indsats der ydes i de frivillige idrætsforeninger og spejdergrupper. Det er endvidere en 
medvirkende kraft til yderligere anerkendelse som ”løftestang” i forhold til ansøgninger om tilskud fra 
andre eksterne fonde til anlægsprojekterne, der også er med til at booste MERVÆRDIEN for Aabenraa 
Kommune med yderligere tilførelse af midler til vores medlemsforeninger. 

Der søges generelt om større tilskud, og med den iderigdom og skaberkraft vi oplever i forhold 
ansøgningerne til vores aktivitets- og anlægspulje, skal vi derfor anbefale, at bevillingen til fritidsrådets 
aktivitetspulje forhøjes til 200.000 kr. og anlægspuljen forhøjes til 400.000 kr., så vi kan tilgodese flere 
ansøgninger og med større tilskud. 

Forslag til ændringer i taksterne 

Ud fra budgetmaterialet har vi ikke haft mulighed for at vurdere forudsætningerne og rationalet for 
udviklingen i taksterne til øvrige udlejning af idrætshaller, samt de væsentlige fald i taksterne for 
pensionister og studerende i de kommunale svømmehaller, og herunder om der er økonomisk belæg for 
udviklingen i taksterne. 

Der er ikke foretaget besparelser på Fritidsrådets virkeområde vedrørende budgettet for 2020. 
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Foreningshåndbogen for folkeoplysningsområdet: 

I forbindelse med ændring af Folkeoplysningsloven og ændring af de administrative ressourcer indenfor 
folkeoplysningsområdet har Aabenraa Kommune udarbejdet forslag til ny Foreningshåndbog gældende fra 
og med tilskudsåret 2020. Foreningshåndbogen beskriver principper og retningslinjer gældende for 
udmøntning af fremtidige tilskudsordninger m.v. 

Aabenraa Fritidsråd har modtaget forslag til foreningshåndbog der skal være gældende fra 2020 og med 
ændringer ift. tidligere foreningshåndbog til høring. 

Vi er opmærksomme på, at forslaget til foreningshåndbogen også er fremsendt til høring hos vores 
medlemsforeninger direkte fra Aabenraa Kommune. Vi har derfor ikke sendt forslaget til foreningshåndbog 
gældende fra 2020 til høring hos vores medlemsforeninger. 

I bestyrelsen har vi vurderet de væsentlige ændringer der vedrører foreningsområdet, og i den forbindelse 
har vi positivt bemærket os, at der fra 2020 vil være mulighed for materiale- og kursustilskud hvis der 
modtages medlemstilskud fra 65 år. 

Samtidig fremgår det, at der fra den 1. januar 2021 ikke vil være mulighed for medlemstilskud under 25 år i 
forhold til familiekontingent, med henvisning til, at det vil minimere sagsbehandlingen af medlemstilskud. 
Vi har svært ved at gennemskue de økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser af forslaget for vores 
medlemsforeninger i forhold til det fremsendte høringsmateriale, om der er tale om væsentlige beløb for 
foreningerne og deres medlemmer, og vil det have væsentlig afledt betydning for vores 
medlemsforeningers udbud af fritidsaktiviteter. 

Vi går ud fra, at der i Aabenraa Kommunes overvejelser og vurdering af forslaget er taget bevidst stilling til, 
at der ikke er tale om en administrativ tilretning på bekostning af vores medlemsforeninger og borgernes 
muligheder for at udbyde og deltage i fritidsaktiviteter i Aabenraa Kommune. 

De øvrige forslag til ændringer i foreningshåndbogen der er fremsendt til os, læser vi som præciseringer af 
tidligere regler og retningslinjer i den gældende foreningshåndbog, og vi har ikke yderligere kommentarer 
til disse. 

Forvaltningens bemærkninger til høringssvaret: 

Forvaltningen opfordrer til, at der kun gives tilskud til personlige medlemsskaber, der følger en fødselsdato. 
Det minimerer administrationen af medlemstilskuddet, idet det er tydeligt hvor meget medlemmet under 25 
år har betalt i kontingent. Denne gennemsigtighed forsvinder med familiemedlemsskab og andre 
grupperinger af kontingent. 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 17. september 2019 behandlet sagen og de fremsendte 
høringssvar og godkendt forvaltningens indstilling. 

 

Ændring til rykkerprocedure for folkeoplysende foreninger: 

Ændring til rykkerprocedure for folkeoplysende foreninger har været til høring i Aabenraa Fritidsråd. 
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Kultur- og Fritidsudvalgets behandlede på deres møde den 17. september 2019 ændring til 
rykkerprocedure for folkeoplysende foreninger. Den gamle rykkerprocedure var ikke tidssvarende i forhold 
til de digitale hjælpemidler der eksisterer i dag. Forvaltningen brugte mange ressourcer på at fremsende 
rykkere til foreninger og på grund af omprioritering af de administrative ressourcer, er det fundet 
nødvendigt at skærpe reglerne for indsendelse af ansøgninger og regnskaber. 

Ændringerne betyder, at fristen for udsendelse af rykkere til foreningerne ved aflæggelse af regnskab 
nedsættes til 7 dage ved 1. og 2. rykker, og foreningernes frist for indsendelse af regnskabsmateriale 
reduceres fra 10 til 7 dage ved 1. rykker for at minimere ansøgningsperioden for forvaltningen. 
Der udsendes samtidig ikke længere 3. rykker, og efter fristens udløb vil der: 

• ved manglende aflæggelse af regnskabet vil/kan der efter fristens udløb blive fremsendt en faktura 
på det udbetalte tilskud for det forgangne år (ny mulighed) 

• ved ansøgninger som modtages 
- efter 1. oktober reduceres folkeoplysningstilskuddet med 5% 
- i november reduceres tilskuddet med 10% 
- i december og tilskudsåret, imødekommes ikke. 
Reduktion i tilskuddet for det efterfølgende år følger foreningshåndbogens regler. 

Vi har ingen bemærkninger eller yderligere kommentarer til de foreslåede ændringer af rykkerproceduren 
for folkeoplysende foreninger. 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 17. september 2019 behandlet sagen og ny rykkerprocedure. 

 

Ny samarbejdsaftale: 

Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2018 definerer revitalisering af samarbejdet med Aabenraa Kommunes 
dialogfora som en indsats. Processen har været i gang siden udgangen af 2018. Den 1. maj 2019 blev der 
afholdt et møde mellem formændene for Aabenraa Kommunes dialogfora, formanden for Kultur- og 
Fritidsudvalget og forvaltningen. Mødedeltagerne bakkede op om, at der gennemføres et forsøg med fælles 
møder, hvor de forskellige baglande sættes i spil. Det blev besluttet at forvaltningen skulle udarbejde en 
plan for en proces, der kan føre frem til nye samarbejdsaftaler og ny mødeform. 

Hidtil har vi haft 2 årlige møder med Kultur- og Fritidsudvalget. 

Det overordnede formål fra Aabenraa Kommunes side med at revitalisere dialogforaenes funktion er, bl.a. 
på baggrund af følgende: 

• Kultur-og Fritidsudvalget har et ønske om, at dialogmøderne bidrager til nye idéer og initiativer på 
det kulturelle og fritidsmæssige område, som udvalget kan bringe med ind i den politiske debat. 

• Analyser viser, at det i vid udstrækning er de samme beløbsmodtagere der søger og modtager 
tilskud fra de bevilligende råd (Fritidsrådet og Kulturelt Samråd). 

• Frivillighedsundersøgelsen afdækker, at kommunikationen mellem kommunen og de frivillige 
foreninger har et stort udviklingspotentiale. En revitalisering af rådenes rolle kan være et led i at 
styrke denne kommunikation. 
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• Dialogen med rådene afdækker, at der er behov for en forventningsafstemning omkring 
rådsmedlemmernes funktion i forhold til at repræsentere deres baglande generelt.   

Formændene for de enkelte råd bakkede på møde den 1. maj 2019 op om, at der gennemføres et forsøg 
med et fælles temamøde, hvor de forskellige baglande sættes i spil. Konklusionen på mødet blev, at 
forvaltningen skulle udarbejde en plan for en proces samt et udspil til ny mødeform og nye 
samarbejdsaftaler. 

Kultur-og Fritidsudvalget har på deres møde den 27. august 2019 besluttet, at de nye samarbejdsaftaler 
skal træde i kraft den 1. januar 2020, og de nuværende samarbejdsaftaler er opsagt pr. 1. oktober 2019. 

Vi har den 22. oktober 2019 deltaget i fyraftensmøde med henblik på igangsætning af revitaliserings-
processen, og med det formål at samle input til hvilken tilbagemelding Kultur- og Fritidsudvalget skal have i 
forhold til udspil til ny mødestruktur, og få udarbejdet skitsen til en ny samarbejdsaftale. 

Forvaltningens udspil der er indarbejdet ny samarbejdsaftale er, at samarbejdsaftalerne fremover bør 
indebære følgende generelle betingelser med forbehold for, hvilke råd der er tale om:  

• At rådene arbejder målrettet med at opfylde Kultur- og Fritidspolitikkens målsætninger. Herunder 
at de råd som fordeler midler, indarbejder et krav om, at midlerne bruges til at fremme Kultur- og 
Fritidspolitikken 

• At rådene fagligt og aktivt repræsenterer deres baglande. Den faglige repræsentation kan ske ved 
at man tilstræber, at der er repræsentanter fra en bred vifte af fagligheder i bestyrelsen. De faglige 
repræsentant skal således tale deres fagområdets sag f.eks. håndbold, fodbold, teater eller 
billedkunst. 

• At rådene indgår i tværgående samarbejder. 

• At rådene som minimum deltager aktivt i det årlige fælles temamøde for dialogfora herunder at 
Kulturelt Samråd og Aabenraa Kommunes Fritidsråd er medarrangører. 

• At rådene forud for dialogmøderne fremsender et til tre dilemmaer, emner som debatteres med 
udvalget. Kulturelt Samråd og Aabenraa Kommunes Fritidsråd skal forud for mødet fremsende 
økonomiske oversigter. 

• At rådene ensretter procedurerne for behandling af puljer. Herunder at der udarbejdes tydelige og 
gennemskuelige kriterier og procedurer for ansøgning om tildeling af midler.  

• At man alene kan sidde i ét bevilgende udvalg/råd. 

 

Grundlæggende er Aabenraa Kommune og Aabenraa Fritidsråd er enige om, at anerkende den frivillige 
indsats og til stadighed at arbejde for, at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for de frivillige samt 
medlemmerne i idræts- og spejderforeningerne m.v. i Aabenraa Kommune indenfor Fritidsrådets 
virkeområde. 

I udarbejdelsen af forslaget til ny samarbejdsaftale har vi fokuseret på, fortsat at sikre dialog, og vores 
uafhængighed som repræsentant for fritids- og foreningslivet i Aabenraa Kommune, på vores virkeområde. 

Ny samarbejdsaftale er ikke endelig godkendt den 25. februar 2020. 
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Elite Aabenraa 
Med udviklingen af Elite Aabenraa er der etableret en styregruppe bestående af personer med generel 
interesse og faglig viden i forhold til udviklingen af eliteidrætten generelt i Aabenraa Kommune. 
Styregruppen har beslutningskompetence i forhold til centrale beslutninger i projektet, eksempelvis i 
forhold til udvælgelsen af talenter til talentordningen samt udvælgelsen af Eliteidræts- og 
Udviklingsklubber. Ligesom styregruppen inddrages i beslutninger i forhold til budgettet og den løbende 
udvikling af projektet. 

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

 

Afslutningsvis:  
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. 

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. 

 

SÅ BRUG AAF AKTIVT - som et aktiv for forenings- og fritidslivet i Aabenraa Kommune 

Aabenraa Fritidsråd (AAF), den 25. februar 2020 


