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Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid i Kerteminde Kommune
Januar 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.
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Den digitale regnskabsaflæggelse nærmer sig

Den 1. april 2020 skal størstedelen af jer folkeoplysende foreninger, som har
modtaget kommunale tilskud, indsende regnskaber. Som vi nævnte i sidste
nyhedsbrev skal dette nu ske elektronisk gennem systemet Conventus.

I invitationen ovenfor kan I se datoen på de arrangementer, som vi har planlagt
til jer, som har behov for hjælp til at lære den del af Conventus at kende. Vi
håber derfor, at I vil afsætte tid til at møde op og få en introduktion, så vi kan
skabe den bedst mulige overgang fra den gamle til den nye procedure.

I kan læse vejledningen til Conventus her: https://kerteminde.dk/borger/kulturog-fritid/elektroniske-regnskaber-i-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.

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.
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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.
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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
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
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Når frivilligheden styrker den mentale sundhed

I Dansk Folkeoplysnings Samråd har man i sidste nyhedsbrev slået en streg
under, at folkeoplysningens aktiviteter gavner den mentale sundhed. Derfor har
man fra samrådets side tilmeldt sig netværket ABC for mental sundhed og lavet
publikationen Sundhed, trivsel og folkeoplysning for at sætte fokus på, hvordan
folkeoplysning kan bidrage til sundhedsfremme.

I kan læse mere om tiltaget her: ABC for mental sundhed
I kan læse den detaljerede publikation her: Sundhed, trivsel og folkeoplysning
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DGI FOKUS konference

Den 25. februar 2020 afholdes der konference på Dalum Landbrugsskole, hvor
der gøres status samt ses på nye muligheder og samarbejder, hvorefter der
præsenteres ny forskning om skydeidræts effekt for børn med ADHD.

I kan læse mere og tilmelde jer gratis her: DGI FOKUS konference

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.

