Velfærdsalliance – Aabenraa Kommune, DBU og DBU Jylland
Der indgås hermed Velfærdsalliance mellem flg. parter:
Aabenraa Kommune (Herefter kommunen), Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Dansk Boldspil-Union (DBU)BU, DBU Allé 1, 2605 Brøndby
DBU Jylland, Kileparken 27, 8381 Tilst
Aftaleperiode
Aftalen gælder i perioden 01.10.2017 – 31.12. 2021.
Kommunen og DBU indleder senest januar 2021 forhandlinger om en eventuel forlængelse af samarbejdet. Det er
ambitionen for både DBU og kommunen, at samarbejdet kan fortsætte ud over den nuværende periode.
Baggrund for aftale
DBU og DBU Jylland anser Aabenraa Kommune som en vigtig samarbejdspartner for fodbolden, når det gælder om at
sikre gode rammer for udviklingen af idrætten i kommunen samt for at sikre, at endnu flere borgere bliver fysisk
aktive.
Parterne har allerede indgået i flere samarbejder, hvorfor denne relation og samarbejdet ønskes forøget og
rammesat; både politisk og administrativt, for dermed i langt højere grad at udnytte de samarbejdsmuligheder
parterne kan tilbyde hinanden. Bl.a. med udgangspunkt i, at Aabenraa Kommune (Kultur & Fritid) i efteråret 2017 skal
implementere den nye Kultur & Fritidspolitik, hvor de overordnede temaer er:
•
•
•
•

Samarbejde på tværs
Land, Vand & by
Aktive Fællesskaber
Stjerner at se op til

I velfærdsalliancen vil indgå konkrete initiativer, der understøtter disse temaer.
Det overordnede formål med en velfærdsalliance er at sikre udvikling og implementering
af fodboldindsatser, på bredde- og eliteniveau, i kommunen, herunder implementering af aktiviteter
med fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at løfte traditionelle
kommunale opgaver i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber.
Det er væsentligt at understrege, at aftalens initiativer forudsætter involvering og medejerskab fra fodboldklubberne i
kommunen, hvorfor kommunen og DBU Jylland senest efter aftalens opstart indleder dialoger med disse.

Aftaleindhold
Aftalen indebærer gensidig forpligtelse til tæt samarbejde i bredde- og elitesammenhæng. Både hvad angår
eventuelle DBU-events og/eller u-landskampe samt En Del Af Noget Større-projekter inden for nedenstående
områder. Aftalen er således dynamisk og tilpasses løbende i fælles dialog efter behov. Konkret er det besluttet at
afvikle flg. projekter i aftaleperioden:
•

EDANS-projekter
o Fodbold og Sundhed på erhvervsuddannelserne (detaljeret projekt inkl. økonomi udarbejdes)
o Klubudviklingsforløb for udvalgte fodboldklubber
o Opstart af Fodbold Fitness hold i to fodboldklubber i henhold til fokus på ”Bevæg Dig For Livet”
o Get2Sport Fodboldskole i Høje Kolstrup (eksisterende setup i samarbejde med DIF)
o Aktiviteter i forbindelse med Genforeningen 1920 - 2020 (særskilt økonomi aftales, når de enkelte
aktiviteter er aftalt – skal ske i samarbejde med de øvrige 6 kommuner)

Med afviklingerne følger en række leverancer fra både kommunen og DBU. Leverancerne er beskrevet nærmere i
tilhørende bilag.
Velfærdsalliancen forpligter parterne til at prioritere hinanden i forbindelse med fremtidige indsatser; herunder at
udvide velfærdsalliancen til ligeledes at omfatte aktiviteter der understøtter fokus på ”Bevæg Dig For Livet” samt
indenfor områderne sundhed, inklusion og børn & unge.
Konkret vil parterne udarbejde et oplæg til:
• et projekt målrettet mere aktivitet på kommunens udendørs, offentlige idrætsfaciliteter,
fx en årlig fodboldturnering i hele kommunen med fokus på ”Streetaktiviteter”
Velfærdsalliancen (inkl. økonomidelen) opdateres, så snart yderligere aktiviteter er besluttet.
Rettigheder
Kommunen får i perioden status af ”Officiel DBU Velfærdsalliancepartner” og kan frit bruge denne betegnelse eller
variationer heraf i markedsføringen. DBU forbeholder sig retten til at ændre navnet.
Økonomi
Kommunens betaler årligt kr. 37.400,- ex. moms til DBU for de nævnte aktiviteter.
Herudover dækker kommunen omkostningerne beskrevet i tilhørende bilag. Det kontante tilskud
anvendes til planlægning og afvikling af de aftalte aktiviteter samt til at fremme den almene interesse
for idræts-, ungdoms- og fritidsarbejde i kommunens fodboldklubber.
”DBU´s Udviklingspulje” kan i aftaleperioden ligeledes søges om midler til projekter, der kan sikre
udvikling af fodbold i kommunen.
Aftalerne faktureres årligt ultimo januar.
Manglende overholdelse af betalings- eller leveringsforpligtigelser betragtes som misligholdelse
af aftalen for begge parter.
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