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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.

KÅRINGER 2020
Vi har valgt at aflyse det årlige hædringsarrangement i Kerteminde Kommune i år,
men ønsker stadig at sætte fokus på frivilligheden ved at foretage de traditionelle

kåringer.
Dette gøres ved et arrangement i januar måned 2021, nærmere vil følge omkring
dette.
De som i løbet af året har vundet medaljer, har haft mulighed for at indsende
disse, men skulle nogen have glemt dette, sender I bare nu, og vi vender tilbage
med nærmere oplysninger
om, hvordan vi fejrer jer.
Vi vil derfor nu bede jer komme med indstillinger til
- Årets borger
- Årets foreningsleder
- Årets foreningsmedlem
- Årets frivillige ildsjæl
- Årets handicappris( Indstilles af DH Kerteminde)
Indstillingerne sendes på mail senest d. 16 oktober til:
Jens@frivilligcenterkerteminde.dk
Brug for hjælp
Kontakt Jens Gantriis på tlf. 40446859

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 ”førsttil-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-til-mølle-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

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.

