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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.

Den digitale regnskabsaflæggelse står for døren

Året rinder ud, og når vi har nydt decembers hyggelige stemning og er trådt
godt ind i det nye år, er det tid til at aflægge regnskab. Et af dem er til

kommunen.

Den 1. april 2020 skal størstedelen af jer foreninger, som har modtaget
kommunale tilskud, indsende regnskaber - og denne gang skal det ske
elektronisk gennem systemet Conventus. De nye krav i Folkeoplysningsloven
kræver, at vi offentliggør foreningernes regnskaber og synliggør, hvilke tilskud
de enkelte foreninger har fået. Conventus efterlever de nye forhold, og I kender
allerede systemet, hvis I har booket kommunale lokaler. Nu starter vi op på at
anvende andre dele af systemet.Første etape er elektronisk indberetning af
foreningsregnskaber, og det er vi ved at gøre os klar til.

Når I begynder at udfærdige jeres regnskaber for 2019, kan I med fordel
begynde at tænke følgende poster ind, som skal anføres i en linje hver for sig:
•

kontingent for medlemmer under 25 år

•

kontingent for medlemmer over 25 år

•

medlemstilskud fra Kerteminde Kommune

•

eventuelt lokaletilskud fra Kerteminde Kommune

•

eventuelt tilskud fra puljen til træner og lederuddannelse fra Kerteminde
Kommune

•

eventuelt tilskud fra start- og udviklingspuljen fra Kerteminde Kommune

Regnskabet offentliggøres på fritids- og foreningsportalen på Kerteminde
Kommunes hjemmeside via Conventus. Det betyder, at alle har adgang til at se
jeres regnskaber, som Folkeoplysningsloven kræver. Ønsker I derfor ikke jeres
regnskab offentliggjort, er det muligt at lave et tilskudsregnskab. Blanketten til
dette vil også kunne findes i Conventus.

Bare rolig, der er hjælp at hente. Vi har planlagt nogle arrangementer, hvor det
er muligt at komme forbi til kaffe og vejledning i Conventus. De tre
arrangementer finder sted på følgende datoer:

•

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 16.00-18.00 i Munkebo Idrætscenter

•

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 16.00-18.00 i Langeskov Idrætscenter

•

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.00-18.00 i Kerteminde Idrætscenter

Sæt allerede X i kalenderen nu. Mere info vil følge i de kommende
nyhedsbreve.

Kom til Sportslørdag!

Fynske Bank Sportslørdag er en sportsfestival, som hvert år afholdes i januar.
Her kan alle deltage og dyste mod hinanden i forskellige sportsgrene, man kan
se opvisninger og møde de fynske sportsstjerner og klubber. Du kan læse mere
på Facebook: Sportslørdag

Arrangementet finder sted lørdag den 18. januar 2020 fra kl. 13.00-17.00

Det er gratis, så mød endelig op.

Byrådet har sagt ja til nye retningslinjer på folkeoplysningsområdet

I første halvår af 2019 har en arbejdsgruppe lavet et udkast til retningslinjer for
tilskud og lån af lokaler i Kerteminde Kommune. Arbejdsgruppen bestod af
repræsentanter fra Folkeoplysningudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt
administrationen. Udkastet var i høring hen over sommeren/efteråret, og nu har
Byrådet altså godkendt dem på deres møde den 28. november 2019

Vi har dermed fået nogle nye retningslinjer, som gælder per 1. januar 2020

I kan læse de nye retningslinjer her: 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.)

DGI Fyn udbyder lederkursus til idrætsforeninger

I kølvandet af kampagnen Bevæg dig for Livet, som skal få danskerne til at
bevæge sig mere, har DGI Fyn udviklet et lederkursus, som de har bedt de
fynske kommuner om at kommunikere videre.

Skulle der være idrætsforeninger derude, som er interesserede, kan I læse
mere ved at klikke her: Lederkursus Bevæg dig for Livet

Invitation til inspirationsdag om flere unge i foreningsledelser
De fleste foreninger kender problemet og har diskuteret det mange gange. Men
de færreste har knækket koden og sikret en løbende inddragelse af unge i
bestyrelser og andre former for foreningsledelse.
Derfor inviterer AKKS foreninger indenfor amatørmusikken, kulturlivet og
folkeoplysningen til inspirationsdag. Her vil de præsentere Best practice
eksempler og oplæg fra folkeoplysende og kulturelle foreninger i Danmark og
udlandet, som er lykkedes med at få unge til at deltage.

Inspirationsdagen finder sted onsdag den 22. januar 2020 kl. 10.30 til 15.00 i
Mogens Dahl Koncerthus i København.

Man kan få info og tilmelde sig her: Flere unge i foreningsledelser

Vi holder ferie - tak for i år og velkommen til det nye!

Så har nissehuen været på nogle gange og er næsten ikke til at vriste af igen det er tid til at være sammen med Nissebanden derhjemme.

Vi holder derfor ferie fra tirsdag den 24. december 2019 frem til og med den 1.
januar 2020

Vi ønsker jer derfor rigtig glædelig jul og godt nytår!

Bedste julehilsner
Kultur og Fritid

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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