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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.

Info om livet i hallerne efter ferien og ønsket om en god sommer
Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt, og vi vil derfor ønske jer alle
en rigtig god sommer efter et turbulent første halvår 2020. Vi krydser fingre for,

at vi resten af året kan åbne mere op end vi lukker i - og vi vil løbende arbejde
ihærdigt for at være klar til at kunne gribe begge scenarier.

Når vi åbner op efter sommerferien er det derfor med ønsket om så normal en
drift som muligt. Vores plan er at åbne op fra uge 32, og her vil det nu være
muligt at benytte omklædningsfaciliteter. Der vil også være afsat yderligere
ressourcer til rengøring af ekstra gulvvask og kontaktflader for at sikre brugerne
bedst muligt.

Som foreninger er det vigtigt at
•

I orienterer jer om retningslinjerne for jeres foreningsaktivitet, bl.a. via
jeres forbund.

•

I rengør kontaktflader med vand, sæbe og/eller sprit, når I er færdige
med at anvende bookede lokaler. Kontaktflader er dørhåndtag,
bordoverflader, stikkontakter, gelændere, mål og fælles udstyr.

•

I selv køber sprit og værnemidler til eget forbrug, da det ikke er muligt for
Kerteminde Kommune at afholde disse udgifter.

Har I behov for 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

Pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for
kultur- og idrætsaktiviteter i forbindelse med COVID-19
Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er blevet enige om at give
borgerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i
sommermånederne.

Der er derfor nedsat en pulje med det knapt så mundrette navn, som I kan
søge støtte fra til for at nedsætte deltagerbetalingen på aktiviteter med 50 % i
perioden 27. juni til og med 9. august 2020. Aftalen omfatter bl.a. en
rabatordning på halv pris på billetter til en række kulturoplevelser og puljer til
idræt, foreningsliv, til aktiviteter for at opleve levende kunst og kultur og en
ekstrabevilling til sommeraktiviteter på højskolerne.

Der gives også refusion for organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps
med kultur og/eller idrætsaktiviteter) på 25 % af deltagerprisen til børn under 18
år af max. 1 uges varighed, som tilsvarende udbydes med 25 % rabat i
skolernes sommerferie.
Læs mere og søg ordningen her: Pulje til refusion for rabat på billetter og
delatgerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter i forbindelse med COVID-19

Sidste chance for at søge Her-bor-vi-pulje
Har I et projekt, som kan bidrage til flere gode liv i jeres by?

Så er det NU, I skal søge Nordea-fondens Her bor vi-pulje på 60 mio. kr. Sidste
ansøgningsfrist er 1. august 2020, og I kan søge op til 1 mio. kr.

Læs mere og søg støtte på www.nordeafonden.dk/herborvi

DFS gør sig klar til at uddele penge
Dansk Folkeoplysnings Samråd administrerer nogle puljemidler, hvorigennem
de skal understøtte det folkeoplysende arbejde og udvikling i de folkeoplysende
aktiviteter i hele Danmark.

Puljerne kan snart søges af medlemsorganisationer og/eller folkeoplysende
foreninger med frist den 1. oktober 2020. Det er først muligt at blive helt klog på
indhold og rammer i august, når et nyt ansøgningssystem går i luften. Så dette
ses som en mulighed for at kunne planlægge i god tid. Vi skal nok lægge links
ud til puljerne, når de er klar til at søge.

Puljerne er
•

Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, som støtter
projekter, der udvikler og udbreder nye måder at drive folkeoplysning på.
Klik for mere info

•

Støttepuljen til folkeoplysning, som er målrettet mindre DFSmedlemsorganisationer med svag økonomi.
Klik for mere info

•

DFS' udviklingspulje til folkeoplysning, som støtter pilotprojekter,
udviklingsprojekter, og implementeringsprojekter i folkeoplysende
aktiviteter.
Klik for mere info

