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Introduktion  
Frivillighed i Aabenraa Kommune er én af de fire indsatser for Kultur og Fritidspolitikken. 

 

I løbet af efteråret 2018 har Kultur, Plan & Fritid gennemført en række undersøgelser med 

henblik på at afdække, hvilke udfordringer de frivillige i Aabenraa Kommune oplever samt, 

hvilke tiltag de frivillige anbefaler at forvaltningen sætter i værk.  

 

Som første led i processen foretog forvaltningen en række fokusgruppeinterviews og spørge-

skemaundersøgelser. Outputtet fra disse undersøgelser af frivillige blev viderebehandlet ved 

workshops på et temamøde om frivillighed den 15. november 2018. Ca. 40 frivillige fra forskel-

lige typer af foreninger deltog i dette møde. Både frivillige sociale foreninger, kulturelle og fol-

keoplysende foreninger, idrætsforeninger og ad hoc frivillige var repræsenteret på temadagen 

og i forundersøgelserne.  

 

Nærværende rapport er udarbejdet som opfølgning på temadagen, og indeholder et samlet 

overblik over de problematikker, som de frivillige har rejst.  

 

Det står klart at nogle af problematikkerne skyldes mangelfuld kommunikation fra kommunens 

side vedrørende de muligheder, som allerede er til stede. Derfor er rapporten struktureret så-

ledes, at der ud for hver problematik er udarbejdet en faktaboks, som beskriver, hvad forvalt-

ningen allerede gør på det pågældende område. Derudover er der ud for hver problematik en 

redegørelse for, hvilke nye initiativer forvaltningen agter at igangsætte på baggrund af de fri-

villiges input.   

 

Overordnet set kan forvaltningens opfølgning opdeles i to overordnede kategorier.:  

 

1) Implementering af nye tiltag og initiativer med henblik på at imødekomme de proble-

matikker, som de frivillige har rejst.  
 

2) Styrkelse af det tværgående samarbejde i kommunen og kommunikationen til de frivil-

lige. Herunder formidling af de muligheder, som allerede eksisterer. 
 

I rapporten findes en konkret beskrivelse af, hvad de nye tiltag og initiativer indebærer.  

 

En af de ting der står klart efter udarbejdelsen af denne rapport er, at området er komplekst. 

Forskellige typer af foreninger kræver forskellige typer af løsninger.   

 

God fornøjelse med læsningen! 
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Afvikling af arrangementer og events  
De frivillige giver udtryk for, at procedurerne for ansøgning om tilladelse til afholdelse af ar-

rangementer er meget komplekse og uigennemskuelige. 

 

 

Fakta: 

 Aabenraa Kommune har pr. 15. august 2018 ansat en frivillighedspilot, som frivillige 

foreninger kan kontakte, hvis de skal afvikle events og er i tvivl om, hvilke tilladelser de 

skal have. Frivillighedspiloten har en koordinerende funktion og kan guide de frivillige 

foreninger videre. 

 

 Den 21. februar 2019 blev der afholdt et åbent informationsmøde for foreninger, hvor 

fagpersoner gennemgik de ansøgningsprocedurer, som en forening skal igennem, når 

der skal søges om tilladelse til afholdelse af arrangementer. 

 

 

Fremtidige indsatser: 

 Forvaltningen vil med udgangspunkt i mødet den 21. februar arbejde på at gøre både 

ansøgningsprocedurer og kommunikationen via aabenraa.dk mere overskuelig, så det 

fremadrettet bliver nemmere at søge om tilladelser. Forvaltningen vil udarbejde vejled-

ninger, som foreningerne kan følge, når de skal søge om tilladelser. 

 

 Forvaltningen vil være opmærksom på om der opstår behov for, at der afholdes lignen-

de informationsmøder fremover. 
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Anerkendelse af frivillige:  
De frivillige giver udtryk for, at det har stor betydning, at de bliver set og værdsat for deres 

aktiviteter. De foreslår at det bl.a. kan ske ved en højere grad af kommunal og politisk tilste-

deværelse ved deres arrangementer.  

 

De frivillige understeger, at forskellige indsatser kræver forskellig anerkendelse. Et eksempel 

på dette er, at de unge frivillige efterspørger tiltag, der er særligt rettet mod deres aldersgrup-

pe. 

 

Et andet aspekt af sagen er, at de frivillige efterspørger metoder til at udtrykke anerkendelse  

af deres egne frivillige. Der er en konkret forespørgsel på, om frivillige foreninger kan få lov til 

at benytte kommunens indkøbsaftaler til f.eks. at købe julegaver til deres frivillige.  

 

 

Fakta:  

 Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune har afsat midler til afholdelse af et stort arran-

gement for frivillige i år 2020. Forvaltningen arbejder på at udvikle konceptet i løbet af 

2019.   

 

 Frivilligcenter Aabenraa har siden 2017 kåret ”Årets forening”. Alle borgere i Aabenraa 

Kommune har mulighed for at indstille en forening til prisen. Prisen kan gives til for-

eninger, som har enten social, kulturel eller idrætsmæssig karakter.  

 

 Forvaltning afholder hvert år uddeling af erkendtligheder og priser til idrætsforeninger, 

som er hjemmehørende i Aabenraa Kommune. Det er de folkeoplysende foreninger der 

indstiller. Erkendtligheder uddeles, når en idrætsudøver eller et hold har opnået nogle 

specifikke resultater. Priserne dækker følgende kategorier: Ungdomslederprisen, Seni-

orlederprisen, Årets spejderudøver, Årets idrætsudøver og Initiativprisen.     

 

 Kultur og Fritidsudvalget uddeler også en pris, i forbindelse med nytårstræffet. Det er 

de nedsatte dialogfora under Kultur- og Fritidsområdet, der indstiller kandidater til pri-

sen. Formålet med prisen er at påskønne initiativer eller aktiviteter af usædvanlig eller 

særlig karakter inden for kultur- og fritidsområdet. 

 

 Forvaltningen har været i dialog med udbudsenheden i Aabenraa Kommune vedr. de 

frivilliges ønske om at kunne benytte indkøbsaftalerne. Det korte svar er desværre nej, 

da en sådan påskønnelse af frivillige bevirker, at disse forfordeles og opnår nogle rabat-

ter, som de resterende borgere i kommunen ikke har mulighed for. 

 

 

Fremtidige indsatser:  

 Forvaltningen vil tage emnet vedr. påskønnelse op som et punkt på de kommende dia-

logmøder med de nedsatte dialogfora under Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

 Forvaltningen vil gerne imødekomme de unges ønske om, at der generelt kommer mere 

fokus på tiltag, som er rettet mod deres aldersgruppe.  

Helt konkret vil forvaltningen også undersøge om der er interesse og mulighed for, at 

opstarte et ungdomstrænernetværk. Målet er, at de unge trænere skal føle sig værdsat 

samtidig med, at de får muligheden for at netværke på tværs.  

 

 



6 

 

Rekruttering af frivillige og kommunikation  
De frivillige foreninger har generelt udfordringer i forbindelse med at rekruttere nye frivillige, 

men særligt i forbindelse med generationsskift.  

På temamødet kom der både forslag til, hvad de frivillige foreninger selv kan gøre anderledes, 

og hvad Aabenraa Kommune kan iværksætte for at bakke op om foreningernes rekrutterings-

udfordringer.  

 

De frivillige efterspørger vejledning i, hvad den rigtige webløsning kunne være i forhold til at 

kommunikere ud til deres egne medlemmer eller markedsføre deres egen forening og deres 

arrangementer. 

 

 

Fakta:  

 

 Frivilligcenter Aabenraa tilbyder råd og vejledning vedrørende rekruttering til de frivilli-

ge foreninger, som er medlemmer.  

 

 Foreninger kan igennem Aktiv Aabenraa gratis afholde Åben Hal arrangementer i de 

kommunale haller og svømmehaller. Dette kan bruges som et udstillingsvindue for for-

eningerne, som kan bidrage til at rekruttere medlemmer og frivillige.  

 

 Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse eksperimenterer med konceptet; ”Foreningstorvet”. 

Foreningstorvet er en mulighed for, at foreninger kan stille en stand op og gøre op-

mærksom på deres arbejde ca. en gang om måneden i tidsrummet 16-18. Flere for-

eninger har allerede gjort brug af muligheden.  

 

 

Fremtidige indsatser:  

 Forvaltningen vil i løbet af 2019 facilitere et kursus/ en temadag i rekruttering af frivilli-

ge, som alle interesserede indbydes til at deltage i.  

 

 Forvaltningen vil sammen med campuskoordinatoren udarbejde forslag til, hvordan der 

kan skabes mere interesse og opmærksomhed omkring frivillighed blandt de unge. Det 

kan f.eks. være via de sociale medier eller ved at lave særlige tiltag ude på studieste-

derne. 

  

 Aktiv Aabenraa vil fremadrettet udbyde et tovholderkursus til nye frivillige på fritidsom-

rådet. Der bliver reklameret for disse kurser ude på skoler og studiesteder. 

 

 

  



7 

 

Praktiske udfordringer i hverdagen  
Foreningerne oplever en række praktiske udfordringer i hverdagen; nogle giver udtryk for, at 

de mangler kontor- og printerfaciliteter og andre giver udtryk for, at de mangler opbevarings-

faciliteter og lokaler til aktiviteter.  

Med hensyn til opbevaringsfaciliteter er det uklart, hvad det reelt er foreningerne efterspørger. 

Forskellige typer af foreninger har meget forskellige typer af behov, og der er stor forskel på, 

om det er store eller små genstande, som foreningerne har behov for at opbevare. Det kræver 

en nærmere undersøgelse og individuelle løsninger, hvis opbevaringsbehovet skal imødekom-

mes.  

Derudover har de frivillige et ønske om, at organisationsværktøjet Conventus bliver mere bru-

gervenligt. Foreningerne efterspurgte en brugerundersøgelse, hvor de kan blive hørt i, hvad 

der er vigtigt for dem at Conventus kan. Derudover er der også efterspørgsel på et kursus i at 

anvende Conventus. 

 

Fakta:  

 Kontor- og printerfaciliteter: Foreningerne kan betale for at benytte printerfaciliteter 

i alle Aabenraa Bibliotekernes filialer inden for åbningstiden 07:00-22:00 alle dage. 

 

 Opbevaringsfaciliteter: Aabenraa Kommune har på nuværende tidspunkt ikke et til-

bud, hvis det gælder opbevaring af større genstande som rekvisitter, instrumenter og 

sportsudstyr.  

Hvis en forening har aktiviteter, som kontinuerligt finder sted på Aabenraa Biblioteker 

og Kulturhuse eller i en hal, så kan den pågældende forening rette henvendelse til bibli-

otek eller hal og høre om mulighederne for at låne/leje små opbevaringsskabe og depo-

ter.   

 

 Lokaler til aktiviteter: På Aabenraa Kommunes hjemmeside kan man via forenings-

portalen ”Aktiv i Aabenraa”, få et overblik over alle de lokaler og haller, som man kan 

booke samt oplysning om, hvor man skal henvende sig.  

 

Fremtidige indsatser:  

 Forvaltningen vurderer, at det kræver individuel opfølgning og individuelle løsninger, 

hvis behovet for kontorfaciliteter, opbevaringsfaciliteter og øvrige lokaler skal imøde-

kommes. Forvaltningen vil drøfte med de nedsatte dialogfora, hvordan behovet kan af-

dækkes.  

 

 Da mange frivillige bruger folkeskolernes faciliteter, vil forvaltningen undersøge om det 

er muligt at få sat skabe op ude på folkeskolerne, som de frivillige kan benytte.    

 

 I løbet af 2019 vil der blive udsendt et spørgerskema til alle de foreninger som anven-

der Conventus. Formålet er at afdække, hvad der skal til for at systemet bliver mere 

brugervenligt samt, give de frivillige mulighed for at sætte ord på, hvad et godt organi-

sationsværktøj skal kunne.  

 

 I løbet af foråret 2019 afholdes tre kurser i brugen af Conventus, som alle foreninger 

inviteres til at deltage i. Det drejer sig om følgende:  

 
o Conventus Administration  

Mandag den 4. marts kl. 18:30-21:30 og Mandag den 25. marts kl. 18:30-21:30 
o Conventus Finans:  

Tirsdag den 2. april kl. 18:30-21:30 
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Fortælling af den gode historie 
De frivillige giver udtryk for, at de mangler kommunens hjælp til at fortælle den gode historie 

om deres arbejde samt hjælp til at kommunikere om, hvad foreningerne kan tilbyde af aktivi-

teter. 

 

Foreningerne ønsker, at kommunen er medhjælpende til at fortælle ”den gode historie” og øn-

sker anerkendelse den vej igennem.  

 

 

Fakta:  

 (Primært for frivillige sociale foreninger) Frivilligcenter Aabenraa har en facebookside, 

som hedder ”Frivilligcenter Aabenraa”. Frivillige foreninger kan indsende information om 

nyheder og arrangementer, og så lægger Frivilligcenteret det ud, som de finder rele-

vant. Siden har næsten 1000 følgere og kan altså bruges til opslag vedrørende rekrut-

tering af frivillige. 

 

 (Primært for kulturelle og folkeoplysende foreninger) Aabenraa Kommune har en face-

bookside som hedder ”Aktiv og Oplev”. Siden indeholder informationer om arrangemen-

ter og begivenheder, som kommunen har andel i; f.eks. koncerter, familieaktiviteter, 

vandreture, kurser mm. Siden har over 2000 følgere. Som udgangspunkt er alle vel-

komne til at lave opslag på siden, men kommunen skal først vurdere og godkende op-

slagene. Foreninger kan bruge siden til at gøre opmærksom på deres arrangementer og 

tilbud, men siden bør ikke bruges til opslag vedrørende rekruttering, da sidens hoved-

formål er, at formidle information om arrangementer.  

 

 (Primært for idrætsforeninger) Aktiv Aabenraa har både en hjemmeside og en face-

bookside, der henvender sig til borgere og foreninger, som f.eks. ønsker at deltage i ar-

rangementer som Åben Hal, indgå samarbejder, skabe overblik over aktiviteter i de 

kommunale haller. Foreninger kan bruge facebooksiden til at fortælle deres gode histo-

rier, samt til at reklamere for de tiltag der finder sted i de kommunale haller og svøm-

mehaller. Kontakt Aktiv Aabenraa for bistand. 

 

 Der findes ikke nogen central struktur for kommunikation for de selvejende haller. Det 

er et krav at alle haller med driftsoverenskomst har deres egen hjemmeside.  

 

 Aktiv Aabenraa har løbende et ”jobopslag” på deres hjemmeside, som opfordrer folk 

der har lyst til at blive frivillige eller lønnede instruktører til at henvende sig. Aktiv 

Aabenraa sørger for at formidle kontakten videre.  

 

 Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse eksperimenterer med konceptet; ”Foreningstorvet”. 

Foreningstorvet er en mulighed for, at foreninger kan stille en stand op og gøre op-

mærksom på deres arbejde ca. en gang om måneden i tidsrummet 16-18. Flere for-

eninger har allerede gjort brug af muligheden.  

 

 

 

Fremtidige indsatser:  

 Forvaltningen vil i løbet af 2019 afholde et eller flere temamøder vedr. kommunikation, 

hvor frivillige fra forskellige typer af foreninger kan få et overblik over, de muligheder 
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der allerede findes, samt deltage i en dialog om, hvilke kommunikationsveje der er 

mest hensigtsmæssige for foreningerne, og hvad man kan gøre fremadrettet.  

 

 Forvaltningen vil i samarbejde med Aabenraa Kommunes kommunikationsafdeling un-

dersøge muligheden for, at igangsætte en kampagne i ugeavisen, som hedder ”mød 

månedens frivillige”. Formålet er, at sætte fokus på den gode historie og sætte fokus 

på, hvordan frivillighed gør en forskel i samfundet. Et biprodukt kunne være, at nogle af 

avisens læsere kunne få lyst til at være frivillig i nogle af de omtalte foreninger.  

 

 Forvaltningen vil undersøge muligheden for at udbygge Frivillig Fredag, så det bliver et 

arrangement, som et bredt udsnit af foreninger kan koble sig på. I mange danske byer 

plejer Frivillig Fredag at indebære en form for frivillighedsmesse, hvor foreningerne kan 

stille boder op et offentligt sted og præsentere deres sag. I princippet kan Frivillig Fre-

dag kan bruges til at sætte fokus på frivillighed på mange forskellige måder. 

 

 Aktiv Aabenraa vil fremadrette opfordre foreninger på fritidsområdet til at anvende Ak-

tiv Aabenraas facebookside til rekruttering af frivillige.  

 

 Forvaltningen vil tage problematikken vedr. ”fortælling af den gode historie op på et 

halinspektørmøde.” 
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Manglende halkapacitet i Aabenraa By 
Nogle foreninger oplever, at der er for lidt halkapacitet, og at det er blevet udfordrende for 

dem at få haltiderne til at gå op med deres aktiviteter. De vil gerne tages med på råd og i hø-

jere grad lyttes til i forhold til, hvilke udfordringer de har.  

Der er f.eks. et ønske om at halkapaciteten øges, så foreningerne kan anvende alle de haller 

der er, inkl. hallen ved det tyske gymnasium og andre gymnasier. Foreningerne mangler et 

overblik over, hvilke haller der findes - udover de kommunale haller og de selvejende haller, 

som der er en driftsaftale med.   

 

Enkelte større foreninger har givet udtryk for, at brugerbetalingen på faciliteter i Aabenraa By 

gerne må omtænkes. 

 

 

Fakta:  

 Forvaltningen anerkender, at foreninger kan opleve et behov for mere halkapacitet. 

Samtidig er faktum, at en analyse af halkapaciteten har vist, at der er rigeligt af ledige 

haltider, hvis foreninger vælger at fordele deres aktiviteter ud over et større geografisk 

område og uden for visse tidsrum. Da der reelt set er ledige haltider, så kan yderligere 

investeringer ikke retfærdiggøres. 
    

 På fritidsportalen: https://www.conventus.dk/aabenraa/ kan borgere få et overblik 

over, hvilke lokaler, der står til rådighed – dette gælder både kommunale og selvejende 

haller.  

 

 Årsagen til at det tyske gymnasium og andre gymnasier ikke fremgår af listen er, at de 

udlejer privat. Det er altså ikke muligt at få kommunalt tilskud til at leje disse haller. 

Derudover er der nogle af hallerne, der kun lejer ud til det tyske mindretal.     

 

 

Fremtidig indsats:  

 Forvaltningen følger bl.a. udviklingen omkring nedlæggelse af sale og vurderer om der 

med rimelighed kan findes lokaletilskud til foreningens leje af lokaler. 

 

https://www.conventus.dk/aabenraa/
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Hvem er forvaltningen og politikerne – må vi møde jer? 

De frivillige har et ønske om en tættere relation til forvaltningen og til Kultur og Fritidsudvalget 

samt et overblik over, hvem der sidder med diverse opgaver. De frivillige foreslår, at løsningen 

kan være en årlig sammenkomst, hvor der er en præsentation af de ansatte og deres funktio-

ner – en form for ”Speeddating med forvaltningen”. Derudover ønskes en introduktion til, hvad 

forvaltningen kan hjælpe med og bruges til. Dette kunne f.eks., være via et temamøde.   

 

 

Fakta: 

 Hvert år afholdes et nytårstræf på rådhuset, hvor forvaltningen og politikere er repræ-

senteret. Alle foreninger er velkomne til at deltage i dette arrangement. 

 

 Social- og Sundhedsudvalget afholder årlige § 18 og § 79 dialogmøder med frivillige so-

ciale foreninger.  

 

 I Aabenraa Kommune er der nedsat en række råd og dialogfora, som repræsenterer 

forskellige typer af frivillige foreninger og har til formål at fungere som talerør for for-

eningerne.  

 

Under Kultur- og Fritidsudvalget er der nedsat seks dialogfora: Fritidsrådet, Kulturelt 

Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet, Campusrådet og rådet for Lokalhistoriske arki-

ver.  

 

Under Social- og Sundhedsudvalget er der nedsat et Frivillighedsråd, som spiller en væ-

sentlig rolle i forhold til udviklingen af det frivillige sociale arbejde i Aabenraa Kommu-

ne. Derudover er der nedsat et Seniorråd, som formidler synspunkter imellem borgerne 

og byrådet i forhold til lokalpolitiske spørgsmål der vedrører ældre.  

 

 Kultur- og Fritidsudvalget mødes med deres seks dialogfora til dialogmøder i alt otte 

gange om året. Der er igangsat en proces for at revitalisere dialogen og sætte fokus på 

dialogforaenes rolle som repræsentanter for deres baglande.  

 

 

Fremtidige indsatser:  

 Forvaltningen vil undersøge, om nytårstræffet er det bedste forum for ”Speeddating 

med forvaltningen”. Andre muligheder kunne også være at afholde et temamøde eller 

at udvikle en kort film, som afspilles på nytårstræffet, og som efterfølgende lægges ud 

på aabenraa.dk  

 

 Forvaltningen vil arbejde på at det fremadrettet bliver nemmere at få et overblik over, 

hvem der sidder med diverse opgaver, når man bruger aabenraa.dk. 
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Større synlighed af kommunale tilbud 
Tilbagemeldingerne fra de sociale foreninger samt de ad hoc frivillige viser, at de ikke har 

kendskab til kommunens grejbank. De havde heller ikke kendskab til diverse puljer og midler, 

som de har mulighed for at søge.  

 

Hvordan kan vi gøre dette synligt for så mange som muligt?  

 

 

Fakta:  

 De sociale foreninger vil typisk have deres kontaktflade i frivilligcenter Aabenraa og i 

Social- og Sundhedsforvaltningen. Det er et faktum, at der nemt kan opstå situationer, 

hvor den information, som kommunikeres ud til de foreninger, der er forankret i Kultur, 

Plan og Fritid, ikke når ud til de sociale foreninger.  

 

 Ad hoc frivillige som ikke er forankret i en forening modtager ikke de nyhedsmails som 

Kultur, Plan og Fritid sender ud til alle de foreninger, der er oprettet i Conventus.     

 

 Grejbanken har en stand ved det årlige nytårstræf, hvor man kan se et udsnit af de 

materialer, som er til rådighed.  

 

Fremtidige indsatser: 

 

 

 Forvaltningen arbejder på at skabe et bedre overblik over puljer på aabenraa.dk. evt. 

via et nyt puljehåndteringssystem Emply.  

 

 Forvaltningen vil gå i dialog med Frivilligcenter Aabenraa med henblik på at få opbygget 

et samarbejde og nogle retningslinjer vedr. kommunikation. F.eks. kan Frivilligcenter 

Aabenraa fremadrettet linke til Grejbanken via deres hjemmeside.  

 

 Følgende datoer afholder Grejbanken demo og åbent hus for foreninger i Aabenraa 

Kommune: 

o Torsdag d. 7/2 2019 kl. 17-18:30 

o Tirsdag d. 5/3 2019 kl. 17-18:30 

o Onsdag d. 8/5 2019 kl. 17- 18:30 
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Kontakt til kommunen uden for normal arbejdstid 
Foreninger og frivillige føler sig godt behandlet, når de kontakter kommunen med spørgsmål 

og søger hjælp. Dog kan det være svært for mange frivillige at få fat i forvaltningen, da de selv 

er på arbejde i kommunens ”åbningstid”. Det ønskes derfor, at forvaltningen kan kontaktes 

efter kl. 16. De frivillige foreslår en dag ugentligt eller hver 14. dag., hvor de har mulighed for 

på forhånd at booke en tid hos forvaltningen til. Alternativt ønsker de en telefontid efter kl. 

16.00.  

 

 

Fakta: 

 Foreninger og aktører kan ringe til kommunen inden for åbningstiden, eller tage kontakt 

via mail døgnet rundt. I forhold til konkrete projekter kan der også træffes aftale om 

møder efter almindelig åbningstid.  

 

 

Fremtidige indsatser:  

 

 Forvaltningen vil indgå i en dialog med dialogfora med henblik på at afdække forenin-

gernes behov for at kunne møde en sagsbehandler uden for normal arbejdstid.  

 

 Hvis der fortsat er en efterspørgsel på at kunne kontakte kommunen uden for normal 

arbejdstid, vil ledelsesgruppen drøfte om der forsøgsvist skal åbnes for at kunne booke 

aftaler med en sagsbehandler uden for normal arbejdstid.  

 

 Forvaltningen tilbyder i forbindelse med ”Afregning for 2018” på folkeoplysningsområ-

det, at foreningerne kan få hjælp indtil kl. 20.00.   
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Koordinering af aktiviteter på tværs 
Foreninger og frivillige mangler et overblik over aktiviteter og arrangementer der sker i kom-

munen, således at de ikke afholder arrangementer samme dato.  

 
 

Fakta: 

 I dag findes der to hjemmesider, hvor det er muligt at få overblik over, hvilke arrange-

menter der finder sted på specifikke datoer. Det ene sted vedrører specifikt arrange-

menter i Aabenraa, og det andet vedrører arrangementer i region Sønderjylland Sles-

vig. Fælles for begge sider er, at de linker til Kulturnaut, så der kan det samlede over-

blik findes, hvis man skriver ”Aabenraa Kommune” i søgefeltet.   

 

Links til de tre omtalte sider: 

 

o https://www.aabenraa.dk/oplev/ 

o https://www.kulturfokus.dk/ 

o https://www.kultunaut.dk/ 

 

 

 Et hvert tilsagn om støtte fra Kultur- og Fritid til events er knyttet til et krav om, at den 

pågældende forening skal lægge arrangementet på Kulturnaut.  

 

 Aktivaabenraa.dk viser et overblik over de kommunale idrætsfaciliteters bookinger og 

arrangementer. 

 

 

Fremtidige indsatser:  

 Med hensyn til rytmiske musikarrangementer, vil der fremadrettet være mulighed for at 

koordinere koncerter via netværket omkring Aabenraa live. Dette vil også give bedre 

mulighed for at undgå, at koncerterne ligger på samme dato. 

 

 Forvaltningen udarbejder en trin for trin vejledning i at lægge arrangementer på Kul-

turnaut/Aktiv og Oplev.  

 

 Via facebooksiden Aktiv og Oplev vil forvaltningen køre en kampagne for at opfordre 

foreninger til at lægge arrangementer i Kulturnaut.  

 

 Forvaltningen tager til efterretning, at der skal gøres en større indsats for at gøre op-

mærksom på at de tre ovenstående hjemmesider findes. 
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De kulturelle foreninger – ”Ser I os?”   
Nogle kulturelle foreninger har givet udtryk for at føle sig oversete og synes at ”sportsforenin-

gerne” fylder meget på den generelle dagsorden. I forbindelse med nytårstræffet er et ønske 

om, at de kulturelle foreninger i større grad ligestilles med de idrætslige foreninger, og at de 

bliver mere anerkendt for deres frivillige arbejde.  

 
 

Fakta: 

 I kommunens system er der optegnet 270 folkeoplysende foreninger, som er overve-

jende idrætslige, og der er 55 kulturelle foreninger.  
 

 Til nytårstræffet i år var forskellige områder repræsenteret. Følgende aktører inden for 

det kulturelle område havde en stand på dagen: Aabenraa Live, Bibliotek og Kulturhu-

se, Museum Sønderjylland og Kulturelt Samråd. Derudover var der et indslag fra et go-

spelkor.     

 

 Det er i overvejende grad kulturelle arrangementer som postes på Facebook siden Aktiv 

og Oplev.  

 

 De kulturelle foreninger under Kulturelt Samråd har selv taget initiativ til at skabe mere 

opmærksomhed omkring sig selv i kraft af lokale møder med foreninger. 

 

 

Fremtidige indsatser:  

 Forvaltningen vil fortsat have fokus på, at kulturelle foreninger er mere i fokus.  

 

 

 


