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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.

Sidste nyt om udendørsidræt

Det er nu muligt for jer foreninger, der dyrker aktiviteter ude, at starte op med
træningen igen. Det bliver en alternativ af slagsen, og vi håber, at I finder nogle
gode løsninger derude.

Vi anbefaler at anvende følgende retningslinjer, som er udmeldt fra DBU

•

Det anbefales, at man slet ikke møder til træning, hvis man selv har
symptomer på Covid19-sygdommen eller bor sammen med eller har
været i kontakt med en person, som er testet positiv. Ingen træning for
personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.

•

Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres
træningsgruppe.

•

Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bold og kegler
ud.

•

Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun må bruges af den enkelte
gruppe.

•

Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.

•

Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksne, og
der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen. Afstand er 2 meter.

•

Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med
andre.

•

Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går
til træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte
hænder af.

Sådan gør du efter træning
Efter træning er der også nogle nødvendige forholdsregler, du skal være
opmærksom på:
•

Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades
alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksom ved skiftet
mellem træningshold.

•

Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.

Nedenfor er der en video til inspiration.

Frist for DIF og DGI’s corona-hjælpepulje nærmer sig

Vi har i et tidligere nyhedsbrev skrevet, at der er blevet afsat midler til en

hjælpepakke på 50 mio. kr. til idræts- og spejderforeninger. Fristen nærmer sig,
så vi slår lige et ekstra slag for puljen her.

DIF og DGI administrerer i fællesskab uddelingen af de 44 millioner kroner via
DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Også idrætsforeninger, som ikke er en del af
DIF og DGI kan søge puljen. Firmaidrætten administrerer selv den del af
midlerne, som er øremærket til firmaidrættens foreninger.
Puljen kan søges i en relativ kort periode - fra fredag den 1. maj til og med
fredag den 15. maj, og alle ansøgninger forventes behandlet inden udgangen
af juni måned.
Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via Centralt ForeningsRegister
(CFR), så I skulle gerne have fået besked herfra.

Læs mere her: Hjælpepakke

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

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.

