Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid i Kerteminde Kommune
April 2020

Dette nyhedsbrev sendes ud til alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i
Kerteminde Kommune. Det skal orientere jer om vigtige begivenheder, minde
jer om frister for indberetninger og oplyse jer om puljer på området m.m. I er
altid velkomne til at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål eller ideer.
Kontaktinformation finder I nederst i nyhedsbrevet.
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Status på nedlukningens konsekvenser for kultur- og fritidsområdet

Vi har tidligere skrevet direkte til jer i forbindelse med Regeringens udspil i
forhold til COVID-19 og giver nu sidste nyt på status her i nyhedsbrevet.

Regeringens beslutning om at om at forlænge nedlukningen af store dele af
samfundet, medfører endnu større konsekvenser for kultur-, fritids- og
idrætslivet.
I Kerteminde Kommune ses der også en lang række foreninger og aftenskoler,
som lider nød i denne tid. Det er derfor også med stor glæde vi ser, at
hjælpepakkerne er ved at falde på plads - først for de folkeoplysende foreninger
og efterfølgende for aftenskolerne. Som I kan læse længere nede i
nyhedsbrevet, medfører seneste tiltag fra Kulturministeriet ydermere, at særligt
trængte aktører kan søge om ekstra hjælp der, hvor man havde forventet
indtægter.

Den fortsatte nedlukning betyder også, at vi vedholder at holde de kommunale
bygninger lukket. Dermed ser vi frem til endnu en tid uden det aktive liv i
hallerne og mødestederne, som er med til at give os livskvalitet og energi. Det
får naturligvis konsekvenser, og vi krydser derfor fingre for at den positive
udvikling fortsætter, så vi også får mulighed for at åbne gradvist op, inden vi når
for langt hen på året.
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Den nye virkelighed medfører en række spørgsmål. Vi har bl.a. fået en del
henvendelser fra jer vedr. udfordringer med regnskabsaflæggelsen. Vi har
fortsat forståelse for, at det ikke var muligt at aflevere inden deadline d. 1. april
2020, og at I derfor må afvente afholdelse af generalforsamling, når samfundet
åbner op igen. Da det er afgørende, at alle bestyrelsens medlemmer
underskriver regnskabet, før vi kan godkende, appellerer vi til, at I ikke
indsender, før denne del er på plads,

Vi håber, at I blive ved med at kontakte os med jeres spørgsmål, så vi kan finde
den bedste vej frem for jer.

Vi sidder stadig og arbejder hjemmefra, så I skal fortsat kontakte os via telefon
eller mail - se kontaktinfo nederst i nyhedsbrevet.

I forhold til COVID-19 kan I søge råd og vejledning på www.coronavirus.dk

50 mio. til særligt trængte idræts- og spejderforeninger

Kulturministeriet har senest offentliggjort, at man oplever en række idræts- og
spejderforeninger, som bliver ekstra presset af ikke at kunnet afholde planlagte
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arrangementer. Man har derfor besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50
mio. kr. for at afbøde de økonomiske konsekvenser fra aflysninger af
fodboldskoler, spejderstævner, motionsløb m.m. Pengene gives til alle idrætsog spejderforeninger, men fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af
eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under
500 deltagere.

Det er Dansk Firmaidrætsforbund, DIF, DGI og Dansk Ungdoms Fællesråd,
som nu er sat til at skulle forvalte pengene gennem de eksisterende
foreningspuljer på idræts- og spejderområdet.

Behovet i det lokale idræts- og spejderliv evalueres senest medio maj 2020.

Det er endnu sparsomt med info om udmøntningen af midlerne, så hold jer
opdateret på organisationernes hjemmesider:
Dansk Firma Idrætsforbund - Corona-hjælpepakke til foreningslivet
DIF - info om hjælp til idrætsforeningerne
DGI - glæde over aftale
Dansk Ungdoms Fællesråd - DUFs hjemmeside
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Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2020

Udvalgene på kultur- og fritidsområdet afholder i øjeblikket deres møder
elektronisk, og det er derfor muligt at opretholde en løbende behandling af
sager.

Tidligere på året har både Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget besluttet, at de i forbindelse med deres møder besøger jer
aktører fra kultur-, fritids- og idrætslivet. Udvalgene ønsker at komme tættere
på jeres virkelighed, holde sig opdateret på nye foreningstyper og gå i nærmere
dialog om nutidens rammer og ønsker for fremtiden.

Besøgsrunde i foreningslivet

Som et led i at skabe mere synlighed om mulighederne for foreningslivet i
Kerteminde Kommune, har formand for Folkeoplysningsudvalget og leder af
Frivilligcenter Kerteminde Kommune indledt en besøgsrunde i foreningslivet.
Dette har været en succes.

Har I behov for at få et besøg og en snak om jeres forening, skal I blot rette
henvendelse til
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heidi@frivilligcenterkerteminde.dk eller på telefon 40551800.

Nu har situationen omkring COVID-19 midlertidigt bremset udvalgenes færden
ude hos jer. Forhåbentlig vil de elektroniske møder snart blive skiftet ud med
fysiske, så udvalgene kan komme ud til jer igen.

Center for frivilligt socialt arbejde er i fuld gang med at udvikle nye webinarer
med inspiration til, hvordan foreninger og frivillige kan forberede en god
genåbningen den dag, vi igen må mødes. Derfor kommer der nu og den næste
måned løbende nye webinarer og tilbud målrettet den gode genstart i jeres
forening eller organisation.
Alle CFSA-webinarer under Corona-perioden er fortsat gratis og åbne for alle.
Brug koden Corona ved tilmelding.
Nye webinarer tilføjes løbende. Se de aktuelle tilbud på frivillighed.dk
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SPECIALSPORT
Ny guide til mennesker med særlige behov

IFEL Specialsport har netop lagt sidste hånd på en ny guide til foreningslivet
rettet mod mennesker med særlige behov. Den er spritny og kommer ud i trykt
form til skolerne efter sommerferien.

Skulle I imidlertid stå derude og have et behov for at videreformidle tilbud til
denne målgruppe, når det hele åbner op igen, så kan I nedenfor tilgå den i
elektronisk form.

Specialsportguiden - Fyn og Øerne

Puljemidler i 2020 kan stadig søges!

Som godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler har I mulighed for at
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søge følgende puljer:

Start- og udviklingspuljen
Puljen henvender sig til foreninger og aftenskoler, som planlægger
udviklingsinitiativer herunder etablering af nye samarbejder, samt fastholdelse
af børn og unge m.m. Initiativerne skal samtidig understøtte mål og
fokusområder i Folkeoplysningspolitikken og Kultur,-, Fritids- og
idrætspolitikken. Puljen fordeles løbende indtil 1. oktober og tildeling af midler
sker efter ”først-til-mølle-princippet”.

Træner og lederuddannelse
Puljen henvender sig til foreninger, som ønsker at (videre)uddanne frivillige
trænere/instruktør/ledere. Vær opmærksom på, at der ikke skal
forhåndansøges mere, men blot indsendes ansøgningsskema og kvittering for
betaling, når kurset er afviklet og betalt. Puljen fordeles løbende og tildeling af
midler sker efter ”først-til-mølle-princippet”. En forening kan maximalt opnå et
tilskud på 3.000 kr. pr. år.

Pulje til inventar og materiel (ny pulje)
Puljen henvender sig til foreninger, som har behov for tilskud til indkøb af
inventar og materiel. Indkøbet skal være ekstraordinært, være bundet op på
folkeoplysende aktiviteter samt komme størstedelen af medlemmerne til gavn.
Puljen fordeles løbende indtil 1. oktober og tildeling af midler sker efter ”først-tilmølle-princippet” En forening kan maximalt opnå et tilskud på 5.000 kr. pr. år.

Læs mere om retningslinjerne for de enkelte puljer på vores hjemmeside, hvor I
også finder ansøgningsskema. https://kerteminde.dk/borger/kultur-ogfritid/foreninger-og-tilskud

Kultur og Fritidspuljen
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Puljen henvender sig bredt til kultur- og fritidslivets aktører.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde tidligere i januar at skifte
de nuværende retningslinjer på området ud med nye. Derfor hedder puljen,
som man kan søge på området ikke længere Eventpuljen, men Kultur og
Fritidspuljen. Som navnet antyder favner puljen bredere og tager afsæt i Kultur, fritids- og idrætspolitikken.

I kan læse mere og søge her: https://kerteminde.dk/borger/kultur-og-fritid/soegkultur-og-fritidspuljen

Èn indgang for foreninger
Kultur og Fritid
Kerteminde Kommune
Telefon 65 15 16 00
Mail kulturogfritid@kerteminde.dk

Afmeld nyhedsbrev
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du står registreret som formand eller kasserer for en forening eller
aftenskole. Er du ikke længere formand/kasserer, bør du kontakte os, så vi kan få vores kontaktliste
opdateret. Det er vigtigt at du samtidig oplyser, hvem der erstatter dig som kontaktperson.
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