Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid i Kerteminde Kommune
August 2019

Dette nyhedsbrev sendes ud til alle folkeoplysende foreninger i Kerteminde
Kommune og 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.

Nye retningslinjer på folkeoplysningsområdet

I første halvår af 2019 har en arbejdsgruppe lavet et udkast til retningslinjer for
tilskud og lån og lokaler i Kerteminde Kommune. Arbejdsgruppen består af
repræsentanter fra Folkeoplysningudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt
administrationen.

Arbejdsgruppen sendte d. 1. juli materialet i høring frem til d. 1. oktober 2019. I
den forbindelse åbner arbejdsgruppen for dørene i Byrådssalen torsdag d.
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12. september 2019 kl. 19.00
Her er der mulighed for at stille spørgsmål til retningslinjerne og komme med
indspark til materialet.

Høringssvarene bedes sendes senest tirsdag d. 1. oktober klokken 12.00 til
Team Kultur og Fritid på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

I kan læse udkast til retningslinjer her: Retningslinjer

I kan læse mere om arbejdet omkring retningslinjerne her: Høring nye
retningslinjer
Målet med de nye retningslinjer er bl.a
•

at skabe en tilskudsmodel, som er mere enkel, men som fortsat
beregnes ud fra indberettede medlemstal samt foreningernes placering i
de enkelte faktorer.

•

at udlåne de kommunale lokaler uden opkrævning af gebyr til
folkeoplysende foreninger til deres folkeoplysende aktiviteter, herunder
også stævner og lignende. (Indtægtsgivende arrangementer, der
betragtes som ikke folkeoplysende, skal foreningerne fortsat betale for
de afledte udgifter. I forbindelse med lån af lokaler på de kommunale
skoler til større arrangementer, skal foreningerne betale for rengøring.)

Hædringsarrangement 2019
I inviteres alle til at deltage i det årlige Hædringsarrangement, hvor vi får
mulighed for at fejre de præstationer og det ihærdige arbejde, som mange af jer
har lagt i foreningslivet det forgangne år.
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Læs mere på Frivilligcentrets hjemmeside

Frister
Frist for indsendelse af lokaletilskud for udgifter afholdt i 2018 er d. 1.
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november 2019.

Frist for indsendelse af regnskab og børneattest i forbindelse med udbetaling af
driftstilskud er d. 1. november 2019.

Puljer der kan søges
Folkeoplysningsudvalget har afsat midler til oprettelse af nye puljer, som er
tilgængelige resten af 2019.
· Træner- og lederuddannelse
· Puljen til små aftenskolehold

I kan læse mere om puljer og frister for indberetninger på kommunens
hjemmeside:
https://kerteminde.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger-og-tilskud

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 vores kontaktliste
opdateret. Det er vigtigt at du samtidig oplyser, hvem der erstatter dig som kontaktperson.
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