Bevillingsbrev fra Aarhus Kommune og
Salling Fondene
Kære forening
Nedlukningen som følge af COVID-19 har haft store konsekvenser for det århusianske foreningsliv.
Foreningerne har været hårdt pressede, og der er behov for en økonomisk håndsrækning. Der blev derfor i
2020 indgået et historisk samarbejde mellem Salling Fondene og Aarhus Kommune om en hjælpepakke til
sport- og fritidsområdet på i alt 30 mio. kr. Hjælpepakken skal sikre, at der fortsat er tilbud om sunde
fællesskaber. Det er vigtigt, at foreningslivet i Aarhus kan opretholde sit stærke fodfæste til gavn for byens
borgere. En del af hjælpepakkens midler blev reserveret til 2021 til coronakrisens langsigtede
konsekvenser.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at rose foreningernes mange frivillige og ildsjæle for at møde krisen
konstruktivt. Det er positivt at se, at man har gjort, hvad man kunne for at få tingene til at fungere trods
coronakrisens mange udfordringer.
Med genåbningen af samfundet og foreningslivet er det på tide at se fremad. Salling Fondene og Aarhus
Kommune har derfor besluttet, at en del af hjælpepakkens resterende midler skal benyttes til en bred
udlodning med henblik på en genstart af foreningslivet.
Som en del af hjælpepakken udbetales således et ekstraordinært engangsbeløb til alle foreninger, der
modtager aktivitetsstøtte. Det ekstraordinære engangsbeløb er fordelt på baggrund af fordelingsnøglen for
det ordinære aktivitetstilskud, som foreningerne modtog i 2021. Dog er der sat et loft, således én forening
maksimalt kan modtage 200.000 kr. i ekstraordinært tilskud. Herudover er hjælpepakken ikke knyttet op på
reglerne for aktivitetsstøtte. Midlerne må således anvendes, hvor det gør størst gavn i jeres forening på de
vilkår, der fremgår af dette bevillingsbrev.
Støtten er finansieret af Salling Fondene og Aarhus Kommune. Købmand Herman Sallings Fond bidrager
således med 1/3 og Aarhus Kommune med 2/3.
Støtten kan betragtes som:
•
•
•

Et bidrag til de økonomiske tab foreningslivet har lidt
Et bidrag til genstart af aktiviteter i foreningslivet
En anerkendelse af de tiltag, som foreningerne har foretaget for at begrænse smittespredning, fx
ekstra rengøring, køb af værnemidler mv

Støtten udbetales uden krav om ansøgning, men på følgende betingelser:
•
•
•

Støtten udgør et supplement til statslige såvel som andre støtteordninger og må således ikke
anvendes til modregning heri, idet det antages at modtager har søgt alle relevante ordninger
Midlerne er øremærket til ikke-kommercielle aktiviteter
Støtten skal fremgå af kommende tilskudsregnskab til Aarhus Kommune.

•
•

Modtager er ved eventuel anmodning fra Aarhus Kommune og/eller Salling Fondene forpligtet til at
fremsende dokumentation for midlernes anvendelse.
Manglende overholdelse af vilkårene i dette tilsagn kan efter omstændighederne medføre, at
tilsagnet bortfalder, hvorefter støtten kan kræves tilbagebetalt helt eller delvist. Aarhus
Kommune/Salling Fondene vil i så fald forinden tage kontakt til modtager med henblik på nærmere
dialog og udbedring

Hvis jeres forening ikke ønsker at modtage denne ekstraordinære støtte, har I mulighed for at frasige jer
støtten ved senest den 15. september 2021 at henvende sig skriftligt til Sport & Fritid på sportfritid@aarhus.dk.
Vi vil gerne på hele byens vegne takke jer for jeres kæmpe indsats.

Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune
Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur- og Borgerservice, Aarhus Kommune
Jens Bjerg Sørensen, Bestyrelsesformand, Købmand Herman Sallings Fond

Bilag:
Mail fra Sport og Fritid med beløbsangivelse

