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Bestyrelsens beretning 2019  
  

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:  

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  

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.  

http://aabenraafritidsraad.dk/anlaegstilskud/
http://aabenraafritidsraad.dk/anlaegstilskud/


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.  
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