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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.

Anden del af genåbningen for indendørs foreningsliv er landet

Nye retningslinjer
Som vi skrev i sidste uges nyhedsbrev, er der den 8. juni kommet retningslinjer,
som åbner op for indendørs idræts- og foreningsaktiviteter, der iblandt
fitnesscentre og klubhuse. Endvidere er forsamlingsforbuddet hævet til 50
personer, og der er dermed et godt afsæt for igen at være aktive sammen.

Retningslinjerne findes i link nedenfor og er vejledende frem mod målet om en
forsvarlig genåbning. Det vil sige, at hver enkelt forenings ledelse, ansvarlige
og/eller eventuelle medarbejdere tager et fælles ansvar for, at genåbningen
sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt.
Retningslinjerne ændrer ikke på foreningernes forpligtelser, som de er
beskrevet i gældende lovgivning, herunder forsamlingsforbuddet og de
gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Det gælder også
ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for
afstandskrav i forbindelse med COVID-19, som vil kunne ændre i de nytilkomne
retningslinjer.

I kan læse retningslinjerne her
Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningesliv, samt idrætsog fritidsfaciliteter

Kerteminde Kommunes håndtering af genåbningen
Siden retningslinjerne ankom har den hygiejneorganisation, som der er nedsat i
kommunen i forbindelse med COVID-19, arbejdet hårdt på at kunne lukke
kommunens lokaler op. Derfor kunne vi også lukke en hal op i hvert af de tre
idrætscentre i går og i dag er det så fitnesscentrene.

Afdelingen for Kultur, Fritid og Faciliteter er i tæt kontakt med Kultur- og
Fritidsudvalget, hvor udvalgsformand Hans Luunbjerg udtrykker stor tilfredshed
med det gode samarbejde og den tætte dialog med foreningerne, som har
betydet at vores haller hurtigt er gjort klar til at imødekomme foreningens

behov.

Nedenfor er en opsummering af, hvad der åbner op her og nu, og hvad der må
vente lidt.

Aktivhuset
Aktivhuset vil desværre ikke blive genåbnet for frivillige og foreninger inden
august måned måned og tidligst i uge 32.

Vi åbner ikke Aktivhuset fordi både indretningen og husets størrelse ikke
efterlever de strenge retningslinjer, der er til hygiejneniveau og afstandskrav.
Samtidig er mange brugere af Aktivhuset sårbare i forhold til smitte med
COVID-19, og en fri adgang til Aktivhuset vil derfor øge risikoen for smitte.

Kerteminde Kommunes hygiejneorganisation vil indkalde formanden for
brugerrådet, og de ansvarlige for træningsfaciliteterne i huset, til et dialogmøde,
hvor vi vil undersøge alternative løsninger for foreningerne og de frivillige.

Klubhuse
Der er kommet mange forespørgsler på brug af klubhuse, og det er blevet
besluttet, at klubhuse godt må bruges under følgende forudsætninger:
•

Klubberne er selv ansvarlige for rengøringen. Rengøringen skal leve op
til de gældende retningslinjer beskrevet af Sundhedsstyrelsen og
Kulturministeriet. Vejledning og instrukser fås fra Kerteminde Sport &
Fritid.

•

Klubberne er selv ansvarlige for remedier til rengøringsopgaven. Dog vil
I modtage en startpakke til brug de første par dage.

Klubber der ønsker at benytte sig af muligheden bedes kontakte Kerteminde
Sport & Fritid sport@kerteminde.dk

Hans Tausen Centeret og Munkebo Kulturhus
Begge bygninger åbner ikke op før efter sommerferien, da ombygning i eller
omkring bygningerne ikke lægger op til aktiviteter i dem.

Fitnesscentre
Langeskov Motion & Fitness
•

Informerer medlemmerne via egen hjemmeside.
https://langeskovmotionogfitness.dk/

Kerteminde Sport & Fritid – Munkebo Fitness
•

Åbner mandag 15. juni.

•

Informerer medlemmerne via egen hjemmeside.
https://www.kertemindesport.dk/

Aftenskoler
Aftenskolerne har haft mulighed for at starte aktiviteter op igen, dog er
genåbningen faldet så sent på sæsonen, at man påregner en reel opstart igen i
slutningen af august måned.

Sognegårde og forsamlingshuse
Der vil blive indgået en dialog omkring sognegårde og forsamlingshuse efter
sommerferien.

Der er stadig penge i puljerne, som I kan søge - så søg blot løs!
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

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

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.

