
 

 

Genforeningspuljen Aabenraa 2020 

 
 

Pulje til borgerarrangementer under markeringen af Genforeningen 2020 -  

information om kriterier og ansøgningsfrister 

 
 

Genforeningspuljen Aabenraa 2020  er en eventpulje, som borgere og eventmagere 

kan søge for økonomisk tilskud til aktiviteter og arrangementer, der finder sted i 

Aabenraa Kommune i forbindelse med Genforeningen 2020. Genforeningspuljen kan 

kun benyttes til arrangementer, der løber i en bestemt periode; nemlig hele året 

2020. 

Puljen henvender sig til enkeltpersoner, foreninger, institutioner og andre eventmage-

re i Aabenraa Kommune med gode idéer og bidrag til fejringen af Genforeningen2020. 
 

 

Puljens størrelse 

I alt 500.000 kr. (udbetalt i perioden 2019-2020). Der kan søges op til 50.000 kr. pr. 

projekt. 
 

Formålet med puljen 

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark, og den 

dansk/tyske grænse blev flyttet fra Kongeåen, til hvor den løber i dag.  

Formålet med Genforeningspuljen er at understøtte foreninger og andre lokale aktø-

rers bidrag til den festlige markering.  
 

Ansøgningskriterier 

Genforeningspuljen retter sig mod projekter og arrangementer, som kan have svært 

ved at blive afviklet uden støtten. Med Genforeningspuljen leder vi efter nye, skæve 

indgangsvinkler på Genforeningen og lægger især vægt på, om projektet falder inden 

for de tre temaer, som byrådet har besluttet at holde fokus på i Aabenraa Kommune; 

Folkemødet og Folkefesten, De Sønderjyske Særtræk samt Den Lokale og Personlige 

Fortælling.  

 

Jo flere af nedenstående ambitioner, der er tænkt ind i projektet, desto større er 

sandsynligheden for, at eventen opnår støtte. 

 

 Vise ejerskab til Genforeningen2020: Events eller arrangementer, der tydeligt 

arbejder med Genforeningen og et af de ovenstående temaer. 

 Samarbejde på tværs: Events og arrangementer, der udføres i samarbejde 

med flere aktører og foreninger på tværs af byer, sprog og kultur. 

 Styrke frivillighed: Events og arrangementer, der bæres frem af og engagerer 

frivillige ildsjæle i alle aldre. 

 Genfortolker traditionen: Events og arrangementer, der genfortolker genfore-

ningstematikker og giver dem et twist, der gør dem relevante for nye målgrup-

per. 

 Samle lokalsamfund: Events og arrangementer, der synligt samarbejder med 

kommunens mange lokalsamfund. 

 Være åbent for alle: Alle events bør som udgangspunkt være tilgængelige for 

alle kommunens borgere. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Side 2 af 2 

Hvad kan du søge støtte til? 

Genforeningspuljen støtter som udgangspunkt alt fra indkøb af udstillingsmateriel til 

leje af lydudstyr og hyre af kunstnere/foredragsholdere, markedsføring og opsætning 

af festpladser/lokaler. Der er stor forskel på, hvad man som arrangør har behov for, 

og det skal der være mulighed for at imødekomme. Dog støtter Genforeningspuljen 

ikke med midler til almen foreningsdrift/vedligehold, løn til projektmagerne, udgifter til 

præmier, legater og lignende.  

 

Der kan kun søges støtte til projekter, der løber af stablen i kalenderåret 2020. 

 

Ansøgningsfrister 

Puljen har i udgangspunktet tre ansøgningsfrister: 

17. februar 2019 (behandles af Kultur- og Fritidsudvalget 26. marts 2019) –  

19. maj 2019 (behandles af Kultur- og Fritidsudvalget 25. juni 2019) – 

20. oktober 2019 (behandles af Kultur- og Fritidsudvalget 26. november 2019) 

 

 

Udbetaling 

Ansøger udfylder og indsender ansøgningsskemaet, som findes til højre på hjemmesi-

den, elektronisk samt vedhæfter et indtægts- og udgiftsbilag. Det skal gøres uanset, 

hvilket beløb der ansøges om. Når ansøger har sendt sin ansøgning, kan vedkommen-

de efterfølgende blive kontaktet med henblik på et sparringsmøde, så det er en god 

idé at være i god tid. Dette gælder særligt for ansøgninger på beløb over 20.000 kr. 

Krav 

 Genforeningen 2020 og Aabenraa Kommunes logoer skal være synlige i al 

markedsføring. 

 Eventen skal annonceres via kultunaut.dk og genforeningen2020.dk 

 Aabenraa Kommune skal orienteres om, hvordan I markedsfører eventen. 

 Eventarrangørens hjemmeside/facebookgruppe, genforeningen2020.dk og lo-

kale medier skal som udgangspunkt benyttes i markedsføringen.  

 Aabenraa Kommune vil ligeledes annoncere eventen i sit overordnede program 

for Genforeningen 2020. 

 Aabenraa modtager gerne dokumentation i form af digitale fotos, videomateria-

le og lyd. 

 

 

Afrapportering 

 Der skal for hvert event, der afholdes, laves et regnskab samt en evaluering, 

der laves i evalueringsskemaet på denne side. – Hvor? 

 Har ansøger modtaget støtte for under 25.000 kr. skal regnskabet ikke med-

sendes, der vil i stedet blive foretaget stikprøvekontroller. 

 Forvaltningssekretariatet skal modtage regnskabet (beløb over 25.000 kr.) og 

evalueringen senest tre måneder efter, eventen er gennemført. 
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