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Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid
Oktober/November 2019

Dette nyhedsbrev sendes ud til alle folkeoplysende foreninger i Kerteminde
Kommune og skal orientere jer om vigtige begivenheder, minde jer om frister
for indberetninger, 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.

2

Budgetforlig med flere midler til folkeoplysningsområdet

Den 11. oktober 2019 blev der indgået forlig om Kerteminde Kommunes budget
2020-2023. Byrådet har netop godkendt budgetaftalen, så nu kan vi godt røbe
sidste nyt på denne front.

Overordnet er forligsparterne enige om, at der er behov for flere ressourcer til
de helt små og til de ældste borgere, da netop disse to grupper er voksende.
På folkeoplysningsområdet ønsker forligsparterne, at kommunens
folkeoplysende foreninger prioriteres højt. Folkeoplysningsudvalget får derfor
hævet budgettet med 150.000 kr. hvert år i perioden 2020-2023. Det er en
glædelig nyhed, og efter Folkeoplysningsudvalget har truffet beslutning om
udmøntningen, vil det blive meldt ud i et af de kommende nyhedsbreve.

I kan læse budgetaftalen på kommunens hjemmeside: Budgetaftale 2020-2023

3

Nye retningslinjer på folkeoplysningsområdet

Siden foråret har en arbejdsgruppe udviklet et udkast til nye retningslinjer og
politik for folkeoplysningsområdet. Efter at være blevet godkendt i Byrådet, kom
de i høring frem til d. 1. oktober 2019. De ligger nu klar til endelig godkendelse
med nogle rettelser forårsaget af de indkomne høringssvar. Frem til d. 28.
november vil materialet være forbi henholdvis Folkeoplysningsudvalget, Kulturog Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Dermed bør vi kunne træde
ind i 2020 med lettere og mere tidssvarende retningslinjer for området.

I kan læse kan det indstillede materiale under punkt 61: Godkendelse af
retningslinjer og politik for folkeoplysningsområdet

I kan læse mere om arbejdet omkring retningslinjerne her: Høring nye
retningslinjer
Målet med de nye retningslinjer er bl.a
•

at skabe en tilskudsmodel, der er mere enkel, men som fortsat beregnes
ud fra indberettede medlemstal samt foreningernes placering i de
enkelte faktorer.

•

at udlåne de kommunale lokaler uden opkrævning af gebyr til
folkeoplysende foreninger til deres folkeoplysende aktiviteter, herunder
også stævner og lignende (Indtægtsgivende arrangementer, der
betragtes som ikke folkeoplysende, skal foreningerne fortsat betale for
de afledte udgifter. I forbindelse med lån af lokaler på de kommunale
skoler til større arrangementer, skal foreningerne betale for rengøring.).
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Har I Fyns bedste kammeratskab?
Godt kammeratskab er guld værd – lad os hylde dem, der skaber det
I januar fejrer Fynske Bank endnu engang det gode kammeratskab med at
uddele Kammeratskabsprisen til en ung, fynsk sportsudøver. Det er tredje
gang, at prisen bliver uddelt, og I har mulighed for at have én – eller flere –
kandidater med.

Den bedste kandidat får Kammeratskabsprisen og 25.000 kr.
Prisen uddeles på Fynske Bank Sportslørdag i Odense Idrætshal den 18.
januar 2020. Der følger 25.000 kr. med prisen, som modtageren og dennes
hold kan bruge på en fællesrejse eller lignende. Der nomineres syv kandidater
til prisen. Alle nominerede modtager 3.000 kr.

Hvem kan deltage?
Deltagerne skal være mellem 13 og 18 år. Og prisen gives til en person, som
både kæmper for de gode resultater og det gode fællesskab.

Sådan deltager I
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Tag fat i trænerne, tal med medlemmerne, spred budskabet. Det er nemt at
indstille en kandidat. Indstil en kammerat her: Kammeratskabsprisen

Hædringsarrangement 2019
Hædringsarrangement 2019 fandt sted i Kerteminde Idrætscenter d. 26.
september, hvor der både blev danset, sunget og ikke mindst fejret løs.
Følgende priser blev uddelt:

Årets frivillige ildsjæl blev Bodil Wang for sin store indsats i og succes med
Børns Voksenvenner i Kerteminde Kommune.

Årets foreningsmedlem blev Betina Parsberg Madsen for sit store gå-på-mod
og engagement i De grønne pigespejdere.

Årets borger blev Poul Erik Christoffersen for sin store og utrættelige indsats
bag kameraet for Munkebo Lokal TV.

Årets foreningsleder blev Søren Eriksen for sin utrættelige evne og vilje til at
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kæmpe for Kerteminde Boldklub.

Årets børnerettighedpris blev givet af Red Barnet til Anne Dorthe Lykkegaard
for de mange frivillige kræfter og hjælpsomhed hun har ydet til udsatte børn og
familier.

Årets Handicappris blev givet til Rosa Danica for virksomhedens indsats for at
inkludere handicappede på arbejdsmarkedet.

Civilsamfundets Fællesdag 2019
Civilsamfundets Fællesdag tager pulsen på emner som fællesskab,
finansiering, ledelse og grøn omstilling. DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd)
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er med til at arrangere et temaspor om, hvordan civilsamfundet kan skabe
demokratisk immunitet.
På dagen vil store og små civilsamfundsaktører mødes over spørgsmål som Er
vi så gode til fællesskaber, som vi selv siger? Står de unge udenfor? Hvad er
god ledelse i civilsamfundet? Og tager vi et tilstrækkeligt ansvar for klimaet?
I kan læse mere og tilmelde jer her: Civilsamfundets Fællesdag 2019

Èn indgang for foreninger
Mail: sport@kerteminde.dk
Telefon: 65 15 16 00
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.
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