I kan nu søge om tilskud til aktiviteter 2020 - aflyst eller afholdt med mindre
indtægter, pga. COVID-19
Med puljen vedrørende tilskud til aktiviteter på Fritidsområdet ønsker Aabenraa Fritidsråd (AAF), at
være med til at fremme initiativer, tanker og nye ideer, der kommer fra foreninger under ”Det
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”.
Vi uddeler ca. 100.000 kr. fra aktivitetspuljen hvert år til idrætsforeninger og spejderne i Aabenraa
Kommune, og puljen har været udnyttet fuldt ud alle årene den har eksisteret. I 2020 har
uddelingerne været stærkt begrænset, da mange arrangementer og ture har været aflyst, grundet
COVID-19 situationen i hele foråret og forsommeren, og nu også her ved opstart at efterårs- og
vintersæsonen hos jer.
Vi har 60.000 kr. tilbage i vores aktivitetspulje i 2020, og Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt, på
deres møde den 11. november 2020, at restbeløbet kan søges af Aabenraa Fritidsråds
medlemsforeninger til COVID-19 relaterede mindre indtægter ved arrangementer, afholdt i 2020,
frem til og med 31. december 2020.
Som medlem af Aabenraa Fritidsråd kan I derfor søge om kompensation fra vores aktivitetspulje
for:
●

Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er/blev aflyst i 2020, eller blev afviklet,
men med mindre deltagere, som følge af nedlukning eller forsamlingsforbud, for aktivitet i
forbindelse med COVID-19.

Egne arrangementer kan som eksempel være opvisninger, interne stævner, spejder- og
idrætsarrangementer og ture, samt sociale arrangementer i foreningssammenhæng.
Der kan IKKE søges om kompensation for tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er
kompenseret fra andre hjælpepuljer og ordninger såsom DIF/DGI´s coronahjælpepulje o.lign, og evt.
sparede eller reducerede udgifter skal modregnes. Ansøgninger om tilskud til dækning af tabte
nettoindtægter skal tage udgangspunkt i faktiske tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår.
Tabte nettoindtægter og evt. sparede eller reducerede udgifter der modregnes skal specificeres i
ansøgningen.
●

Ansøgningerne sendes til mail: susannelage24@gmail.com

Aabenraa Fritidsråd behandler alle ansøgningerne, og vores afgørelser kan ikke ankes til Kultur- og
Fritidsudvalget eller andre instanser. Der kan ikke forventes fuld kompensation for tabte
nettoindtægter, og bevilget kompensation udbetales inden den 10. januar 2021.
Ansøgningsfristen er den 28. December 2020.

Aabenraa Fritidsråd den 1. December 2020
Find vores hjemmeside på: www.aabenraafritidsraad.dk
Find os på Facebook: https://www.facebook.com/AabenraaFritidsraad/
Læs om os og vores arbejde for jer i vores præsentationsbrochure:
https://www.sebrochure.dk/aabenraafritidsraad/WallView/

