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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.

Godkendelse af Folketingets anbefalinger i forbindelse med coronavirus

Folketinget har tidligere godkendt en aftale, som indeholder en akut, midlertidig
hjælpeordning målrettet folkeoplysningsområdet herunder aftenskoler.

Folkeoplysningsudvalget har herefter anbefalet, at Kerteminde Kommune følger
ministerens opfordring og udbetaler de tilskud, der er afsat til både foreninger
og aftenskoler, selvom de enkelte aktiviteter ikke har fundet sted. Og nu har
Kultur- og Fritidsudvalget netop afholdt møde, hvor de fik mulighed for at
godkende udbetalingerne. Udbetalingerne omfatter de ordinære tilskud til
foreninger samt løn til aftenskoleledere/lærere i perioden, hvor alle aktiviteter
har været lukket ned.

Fælles udmelding omkring udendørsaktiviteter

Kommunernes Landsforening er netop kommet med en fælles udmelding
sammen med DIF, DGI og DBU, så den samme viden gives til
medlemsforeningerne. Udmeldingen skal understøtte at åbningen sker ud fra
nogle fælles regelsæt og med mest mulig afklaring af de praktiske udfordringer
ved genåbningen.

Som vi skrev til jer i gårsdagens nyhedsbrev, så betyder det, at det nu vil være

muligt for idræts- og foreningslivet at dyrke aktiviteter udendørs inden for de
nuværende sundhedsmæssige regler.
Alle foreninger kan derfor genoptage deres aktiviteter i udendørs faciliteter
under overholdelse af Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer. Kommunens
baner står klar og bliver klippet, som de plejer.

Foreningerne opfordres til at benytte og skilte med Sundhedsstyrelsens plakat
til udendørs idræt, som I kan se nedenfor: Sundhedsstyrelsens plakat til
udendørs idræt
Her kan I også se den plakat, som DBU har udarbejdet, der skitserer de
anbefalede banestørrelser: DBUs plakat over anbefalede banestørrelser

Herudover opfordres foreningerne til at kontakte eget specialforbund under DIF
eller kontakte DGI, med henblik på eventuelle særlige retningslinjer for den
enkelte idrætsdisciplin. Det er den enkelte forenings ansvar at tilrettelægge
aktiviteterne, så de lever op til DIF, DGI og DBU’s fælles retningslinjer,
herunder sikre, at der indenfor foreningens aktiviteter prioriteres, så alle
medlemmer får gavn af genåbningen.
Klubfaciliteter skal fortsat holdes lukket
Ifølge den eksisterende bekendtgørelse er klubhuse fortsat lukkede, hvilket
også indebærer toilet og badefaciliteter. Det vil sige at Kerteminde Kommunes
haller og klubhuse fortsat vil være lukkede.
I kan læse mere her: Fælles udmelding fra KL, DIF, DGI og DBU

Kommende faser af genåbning

Regeringen og folketingets partier har allerede indgået en aftale om
genåbningens 3. fase, der træder i kraft den 8. juni 2020.

I aftalen fremgår det, at forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50 og at en
række kulturinstitutioner og -aktiviteter genåbnes. Det vil desuden også omfatte
en åbning af indendørs idræts- og foreningsliv.

En nærmere afklaring af, hvad der vil være omfattet, sker på baggrund af en

vurdering af, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

Med fase 4 (primo august) forventes svømmehallerne og spillestederne at
kunne åbne med et max antal deltagere på 500.

I vil kunne læse mere i de kommende nyhedsbreve.

Kulturregion Fyn lancerer COVID-19 Kulturpulje

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi i en rum tid endnu skal indstille os
på, at vores omgang med hinanden vil være anderledes og fysisk begrænset.
Derfor introducerer Kulturregion Fyn en COVID-19 Kulturpulje på 500.000 kr,
som har til formål at støtte kulturprojekter, der skaber nye meningsfulde
fællesskaber tilpasset den aktuelle virkelighed.

For at kunne få midler fra COVID-19 Kulturpuljen skal projekterne understøtte
et af følgende to indsatsområder under Kulturregion Fyn: Kultur & Sundhed og

Kultur i Naturen.

Ansøgningsfristen er løbende fra d. 15. maj til 1. september, eller indtil puljen er
opbrugt. Projekterne skal foregå på Fyn og gerne på tværs af kommunerne.
Projekterne skal som udgangspunkt afvikles inden for perioden 1. juni - 1. dec.
2020.

Læs hele puljebeskrivelsen her: COVID-19 Kulturpuljen

Fonde.dk tilbydes alle foreninger gratis

Kerteminde Kommune står sammen med de andre fynske kommuner i
Byregion Fyn om at tilbyde de fynske foreninger på kultur-, fritids- og
socialområdet gratis adgang til platformen Fonde.dk

På Fonde.dk kan I derfor nemt søge relevante fonde frem til jeres projektidé og
få gode råd og vejledning. I kan også finde skabeloner, der gør det nemmere at
huske at få alt beskrevet og sendt med, når I kontakter en fond. Hver aktør kan
oprette ét login til Fonde.dk og få glæde af værktøjer og adgang til
fondsdatabasen, annonceringer m.m.

Vi ønsker på denne måde at give kultur- og fritidslivet bedst mulige betingelser
for at udvikle projekter og gennemføre effektiv fundraising for de mange gode
ideer og initiativer, som spirer.

I får adgang ved at følge nedenstående link til Byregion Fyns hjemmeside og

udfylde en kontaktformular. I løbet af nogle dage vil du/I så modtage et login fra
fonde.dk.
https://www.byregionfyn.dk/strategi-fyn/bosaetning-attraktivitet/adgang-tilfondedk

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I altid velkomne til at kontakte kultur- og
fritidskoordinator Trine Hald Christiansen på 23 27 17 14 eller
tcz@kerteminde.dk

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.

