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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.

Første del af genåbningen for indendørs foreningsliv er landet

Så kom retningslinjerne endelig.
Det er på den ene side meget glædeligt at læse, at vi nu kan dyrke det
indendørs foreningsliv igen. Det er et stort første skridt på vejen indenfor, hvor
det eksempelvis vil være muligt at afholde bestyrelses- og planlægningsmøder
indendørs, så længe retningslinjerne overholdes. På den anden side er det
også med slet skjult skuffelse vi må konstatere, at idrætsaktiviteter og
aftenskolernes såkaldt lavrespiratoriske idrætsaktiviteter (yoga, billard, dart
m.m.) ikke er med. Vi håber derfor, at næste udmelding fra myndighederne den
8. juni 2020 også omhandler dem samt at forsamlingsforbuddet hæves.

Retningslinjerne gælder for lokaler, der huser foreninger, eller som bruges til
foreningsaktiviteter. Foreninger er dog stadig omfattet af forsamlingsforbuddet
på max 10 personer, ligesom der i retningslinjerne er anvisninger for antal m2
pr. person i forhold til forskellige aktivitetstyper.
Bemærk, at der er særlige retningslinjer for lokaler for aktiviteter med publikum,
lokaler for teater- og musikaktiviteter og lokaler med undervisning, møder eller
værkstedsaktiviteter - se link nedenfor.

Når I skal afvikle aktiviteter skal det ske i henhold til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer samt egen sammenslutnings eller landsorganisations
anbefalinger.

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse!

Klik her for retningslinjerne for foreningsliv og andre folkeoplysende og
kulturelle aktiviteter

Klik for retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt.
Klik for retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum er siddende

I kan finde alle ministeriets retningslinjer, der iblandt for udendørsaktiviteter, på
følgende link:
Retningslinjer for genåbning på Kulturministeriets område

På kommunens hjemmeside kan I få info om Kultur- og fritidsområdet, herunder
hjælpepakker:
Borger/Kultur og Fritid/COVID 19 Kultur og fritidsområdet

Godkendelse af årets medlemstilskud

Folkeoplysningsudvalget har nu godkendt årets medlemstilskud for foreninger
til medlemmer under 25 år. Beregningen er foretaget på baggrund af de
indberettede medlemstal i Conventus. Tilskud udbetales til alle foreninger
ultimo maj. Oversigt over fordeling af tilskud for 2020 kan findes på
hjemmesiden: https://kerteminde.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger-og-tilskud

I skal uploade jeres regnskab for 2019, når dette er muligt. Regnskabet skal
være underskrevet af hele bestyrelsen, og vi kan derfor ikke behandle
uploadede regnskaber før alle underskrifter fremgår.

Husk medlemstilskuddet for 2020 skal fremgå i en linje for sig i jeres regnskab
2020 med teksten: Medlemstilskud.

Borgmester Kasper Ejsing Olesen er med når FYN CYKLER SAMMEN

Deltag i Fyn Cykler Sammen og følg Borgmesterruten!

Har du lyst til at cykle en tur med borgmesteren til Fyn Cykler Sammen?
Så skal du blot tilmelde dig og møde op på parkeringspladsen ved Kverneland
kl. 11.00 mandag den 1. juni 2020.

Nyd herefter cykelturen nordpå, via det naturskønne område Sybergland, inden
I lander ved det første pitstop ved Sybergkvæg.
Her står Lene og Peter, som ejer Sybergkvæget, klar med smagsprøver på
pølsefad samt lidt at drikke til de første, der lander på gårdspladsen på Tårup

Bygade.

Herefter fortsætter turen via Tårup Bygade og videre af Lille Salbyvej, og mod
det næste pitstop: Nybro Frugtplantage.
Tina Nybro byder på den mest fantastiske og skønne most til de tørstige
cyklister, og så skal vandflasken måske fyldes, inden næsen og cyklen vender
hjemad igen.

Hele ruten er lidt over 8 km, og man er velkommen til at hoppe til og fra, som
det passer. Undervejs på ruten vil Turismens Venner krydre oplevelsen med sit
gode værtskab og høje humør.

Tilmeld dig her: Fyn Cykler Sammen

Find ruten på kort her: Borgmesterruten

Her kan du læse mere om alle ruterne på Fyn: Forslag til Fynske cykelruter

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

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

