Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid i Kerteminde Kommune
Maj 2020

Dette nyhedsbrev sendes ud til alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i
Kerteminde Kommune. Det 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.

Lider din forening/aftenskole under nedlukningen grundet COVID-19?

Størstedelen af samfundet har ligget stille længe - og det ser ud til at fortsætte

på kultur- og fritidsområdet.

Det er endnu uvist, hvor store konsekvenser nedlukningen får, og hvem der vil
lide de største tab. Det har gjort, at formændene for Kultur- og Fritidsudvalget
samt Folkeoplysningsudvalget har aftalt, at der i den kommende tid skal skabes
et overblik over den første række af konsekvenser.

Fra begge udvalgs side opfordres I til at kontakte jeres forbund og derefter
tjekke de hjælpepakker, som er tilgængelige på jeres område. Er det ikke
muligt at få overblik over hjælpepakker her, kan I evt. søge mere viden på
kommunens hjemmeside: COVID-19 Kultur og Fritid

Skulle I stå med et særligt udgiftstab eller en uholdbar situation, der får større
konsekvenser end I kan klare, og er der ikke hjælpepakker til at dække tabet,
opfordres I til at henvende jer hurtigst muligt og inden d. 1. juni 2020 til
kulturogfritid@kerteminde.dk

Ansøgning om brug af kommunale lokaler i skoleåret 2020/2021

Inden længe rammer vi fristen for brug af kommunale lokaler på faste
ugedage.

Senest den 1. juni 2020 skal I sende en ansøgning via Conventus –
www.conventus.dk.

Har I brug for hjælp til at sende en ansøgning, kan I finde vejledningen på
kommunens hjemmeside under ”Kultur og fritid – kommunale lokaler” eller
kontakt Kerteminde Sport og Fritid på sport@kerteminde.dk eller 65 15 16 00.

I kan forvente svar i løbet af juli måned.

Pga. Corona-situationen vides det ikke, hvornår udlån af kommunale lokaler
igen bliver tilladt. Vi ønsker dog et overblik over behovet for lån af lokaler,
derfor beder vi foreningerne om at ansøge, som var det under normale
omstændigheder.

Én indgang til Kultur og Fritid

Vi minder jer om, at I både elektronisk og telefonisk kan henvende jer til os via
én indgang. På kommunens hjemmeside kan I vælge bjælken "Èn indgang for
foreninger" i selvbetjeningsfeltet på forsiden, og så kommer I direkte til vores
del af hjemmesiden. Også når I henvender jer via mail kan I bruge fællesmailen
kulturogfritid@kerteminde.dk

I vil fremover kunne ringe til fællesnummeret 65 15 16 00 og herefter møde
seks forskellige valgmuligheder:
1. Kerteminde Sport og Fritids sekretariat/booking af lokaler.
2. Vagthavende medarbejder hos Kerteminde Sport og Fritid.
3. Cafeen eller bowling i Munkebo Idrætscenter.
4. Kultur og Fritid.
5. Svømmehalen i Munkebo Idrætscenter.
6. Frivilligcenter Kerteminde Kommune
Dermed håber vi på at have skabt de bedste rammer for, at I fremover kan
komme i kontakt med os på nemmest mulige måder.

Anbefalinger til genåbning af idræts- og fritidsfaciliteter er på vej

Kulturministeren har netop afholdt møde med en lang række interessenter og
organisationer i det danske kultur- og idrætsliv. Her besluttede man, at en
håndfuld arbejdsgrupper skal komme med anbefalinger til, hvordan forskellige
områder af vores kultur- og fritidsliv kan genåbnes på en ansvarlig måde.
På mandag den 4. maj deltager IFFD (Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark) i
et partnerskabsmøde på idrætsområdet sammen med organisationer som DIF,
DGI, Firmaidrætten, Dansk Fitness og Helse Organisation, KL, DBU og Dansk
Svømmebadsteknisk Forening. Mødet skal ende ud i en række anbefalinger på
idrætsområdet, som kulturministeren kan viderebringe til de kommende
partilederforhandlinger i statsministeriet.

Det bliver med andre ord IFFDs opgave at komme med anbefalinger til,
hvordan landets idræts- og fritidsfaciliteter kan åbne op på en forsvarlig måde.
Til det formål er der blevet indgået en tæt dialog med brancheforeningens
medlemmer, så anbefalingerne bliver så præcise og retvisende som muligt.

Ny pulje giver penge til at engagere danskerne i verdensmålene
Civilsamfundsorganisationer og andre aktører med gode idéer til at engagere
danskerne i Danmarks udviklingssamarbejde og verdensmålene kan nu søge
midler til at gøre idéerne til virkelighed.
Det er Civilsamfuund i Udvikling (CISU) der udbyder puljen på 20 mio. kr.
Puljen er tiltænkt indsatser, der i bred forstand engagerer danskere og skaber
rammer for at udvikle handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig
verden. Det kan både ske både lokalt, nationalt eller internationalt. Puljen
åbnes nu for ansøgninger og har første ansøgningsfrist den 27. maj 2020.
Hvis en organisation søger alene, kan man søge om op til 750.000 kroner.
Søger en organisation sammen med en eller flere andre organisationer eller
aktører, kan man søge op til 1.500.000 kroner. Andre aktører kan blandt andet
være institutioner, private virksomheder, politiske partier og erhvervsdrivende
fonde.

I kan søge puljen på CISUs hjemmeside ved at klikke her: Engagementspuljen

Hvem skal være ambassadør for Kerteminde Haven ved Havet 2020?

Det gode budskab om Kerteminde Haven ved Havet er særligt vigtigt at få
spredt i disse usikre tider, så Kerteminde også fremadrettet vil være det oplagte
sted at besøge på ferien, cykelturen, fisketuren, weekendopholdet eller blot
som et hurtigt visit.

Også i år vil vil VisitKerteminde anerkende og hædre dem som har gjort sig
bemærket, som nye kandidater til at blive udpeget som ambassadører for
Kerteminde Haven ved Havet.
Alle har mulighed for at indstille kandidater – og bliver en kandidat indstillet
mere end én gang, kommer denne videre i evalueringsprocessen og har
mulighed for at blive udnævnt som ny ambassadør for Kerteminde Haven ved
Havet.

Har man en passende kandidat i tankerne? Så send en indstilling med
kandidatens navn, samt en kort beskrivelse af hvorfor netop denne person
fortjener at blive udnævnt som ambassadør, til VisitKerteminde via

turist@visitkerteminde.dk

Se mere på dette link:
www.visitkerteminde.com/sites/visitkerteminde.com/files/202004/Ambassadørprogram_rammer%20og%20betingelser_2020.pdf

Søg puljemidler!

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 har tidligere på året besluttet at skifte de nuværende
retningslinjer på området ud med nye. Derfor hedder puljen 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.

