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August 2020

Dette nyhedsbrev sendes ud til alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler 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.

Status på livet i kommunens lokaler
Sommerferien er nu et overstået kapitel for de fleste af os. Vi har entreret andet

halvår, og COVID-19 vil desværre stadig spille en rolle i den måde, som vi skal
opføre os på.

I de foregående nyhedsbreve har vi løbende informeret jer om, hvor I kan finde
info omkring retningslinjer, hjælpepakker m.m. Dette nyhedsbrev vil ikke bringe
så meget nyt, men vil mere være en opsummering af det, som vi har informeret
jer om tidligere.

Hallerne er åbnet op, og det har været så stor en fornøjelse at give de fysiske
rammer livet tilbage - og mest af alt give jer foreninger nogle rammer at være i
igen. Kommunen sørger for, at der overfladesprit til rengøring af kontaktpunkter
i kommunens haller og gymnastiksale, og vi sørger for at
opsætningen/adgangen til den bliver så hensigtsmæssig som muligt. Vi
fortsætter selvfølgelig med at have sæbe og håndsprit i de dispensere vi
normalt har.

For at kunne opretholde åbningen af de kommunale lokaler er det imidlertid
vigtigt, at I lever op til følgende krav:
1. Foreningen overholder forsamlingsforbuddet.
2. Foreningen følger anbefalingerne fra jeres forbund.
3. Foreningen rengør selv kontaktpunkter mellem holdskift.
4. Foreningen er selv ansvarlig for at sikre værnemidler. Dette betyder, at
der ikke kan forventes at være håndsprit eller andre værnemidler tilstede
på den facilitet I benytter.
Har I behov for rådgivning og/eller sparring vedrørende Covid-19:
sport@kerteminde.dk eller joj@kerteminde.dk (Jonas Jakobsen)

Husk at søge lokaletilskud
Husk at søge om lokaletilskud vedr. afholdte udgifter for 2019
senest 1. september 2020.

Læs mere om reglerne for lokaletilskud i retningslinjer for foreninger på vores
hjemmeside: https://kerteminde.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger-og-tilskud

Hædringsarrangement 2020 - har I medaljevindere?

Situationen omkring COVID-19 har desværre medført, at det årlige
hædringsarrangement vil blive afviklet anderledes denne gang. Det vil vi
informere mere om i et senere nyhedsbrev.

Vi har en stor interesse i at vide, hvilke medaljevindere der er i perioden fra
oktober 2019 og frem til nu. I opfordres derfor til at melde tilbage med navnene
på de medlemmer, som har fået medaljer senest 25. september 2020.

I bedes sende info til Jens Gantriis, leder af Frivilligcenter Kerteminde
Kommune, på mail jens@frivilligcenterkerteminde.dk

DFS´ tre folkeoplysningspuljer er nu åbne for ansøgninger
Støttepuljen, Udviklingspuljen til folkeoplysning, og Kulturministeriets
udviklingspulje til lokal folkeoplysning er nu åbne for ansøgninger.

DFS har besluttet at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor områderne:
Verdensmål
DFS vil i de kommende år sætte fokus på, hvordan folkeoplysning kan bidrage
til et mere bæredygtigt samfund, og ønsker at opfordre til at bruge FN’s
Verdensmål som et værktøj.
Nye fællesskaber
Med dette prioriterede område, vil DFS sætte gang i udviklingen af nye former
for fællesskaber. Fællesskaber, som også kan eksistere og udvikle sig, når
muligheden for fysiske møder er begrænset, og som kan inkludere borgere på
tværs af samfundet.

Læs mere om de tre puljer ved at klikke nedenfor:

DFS’s udviklingspulje til folkeoplysning
Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning
Støttepuljen

Puljerne kan søges af medlemsorganisationer og/eller folkeoplysende
foreninger med frist den 1. oktober 2020.

Få professionel hjælp til kommunikation
Som medlem af DGI har I som forening mulighed for at få rådgivning og
professionel hjælp til en bred vifte af kommunikationsopgaver. DGI kan hjælpe
med alt lige fra hjemmesider, sociale medier, tryksager og
kommunikationskurser.

Har I brug for rådgivning om god kommunikation på foreningens digitale og
sociale medier? Få hjælp med et kursus i kommunikation til, hvordan I skriver
en pressemeddelelse, opretter en Facebookside eller får opdateret jeres
hjemmeside.

I kan læse mere og bede om at blive kontaktet via denne side:
Få hjælp til kommunikation

Puljemidler i 2020
Som godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler har I mulighed for at
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

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.

