Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid i Kerteminde Kommune
Februar/marts 2020

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.

Én indgang til Kultur og Fritid
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Vi har gennem længere tid arbejdet med Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikkens
ønske om, at I møder én indgang, når I henvender jer til os. På kommunens
hjemmeside kan I for eksempel 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.

Nu er tiden så kommet til én indgang på telefonlinjen. Det vil sige, at I fremover vil
kunne ringe til fællesnummeret 65 15 16 00 og herefter møde fem 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.
Dermed håber vi på at have skabt de bedste rammer for, at I fremover kan komme
i kontakt med os på nemmest mulige måder.
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Indsend regnskaber gennem Conventus senest 1. april og husk at opdatere jeres kontaktoplysninger!

Den 1. april 2020 skal I foreninger, som har modtaget kommunale tilskud,
indsende regnskaber. Som tidligere nævnt skal I denne gang gøre det elektronisk
gennem systemet Conventus.

De nye krav i Folkeoplysningsloven kræver, at vi offentliggør foreningernes
regnskaber og synliggør, hvilke tilskud de enkelte foreninger har fået. Conventus
efterlever de nye forhold, og I kender allerede systemet, hvis I har booket
kommunale lokaler.

Når I udfærdiger jeres regnskaber for 2019, skal I tænke følgende poster ind, som
skal anføres i en linje hver for sig:
•

kontingent for medlemmer under 25 år

•

kontingent for medlemmer over 25 år

•

medlemstilskud fra Kerteminde Kommune

•

eventuelt lokaletilskud fra Kerteminde Kommune

•

eventuelt tilskud fra puljen til træner og lederuddannelse fra Kerteminde
Kommune

•

eventuelt tilskud fra start- og udviklingspuljen fra Kerteminde Kommune

Regnskabet offentliggøres på fritids- og foreningsportalen på Kerteminde
Kommunes hjemmeside via Conventus. Det betyder, at alle har adgang til at se
jeres regnskaber, som Folkeoplysningsloven kræver. Ønsker I derfor ikke jeres
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regnskab offentliggjort, er det muligt blot at lave et tilskudsregnskab. Blanketten til
dette vil også kunne findes i Conventus.

Vi minder venligst om, at I skal huske at opdatere jeres kontaktoplysninger i
Conventus løbende.

I kan komme til Conventus ved at klikke her: http://web.conventus.dk/

Fonde.dk tilbydes alle foreninger

I Kerteminde Kommune ved vi hvor vigtige fondsmidler er for kultur- og
fritidsområdet.

Derfor står vi 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 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.

Aftalen giver gratis adgang for foreninger og frivillige

Hver aktør kan oprette ét login til Fonde.dk og få glæde af værktøjer og adgang til
fondsdatabasen, annonceringer m.m.
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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-til-fondedk

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
Vi ønsker jer held og lykke med brugen af Fonde.dk – vi håber, at det vil bringe liv
til nogle gode ideer og projekter i jeres område.

Kulturregion Fyn udbyder to nye puljer
Kultur & Sundhedspuljen

Puljen har til formål at støtte projekter, der afsøger og eksperimenterer med,
hvordan kunst- og kulturtiltag kan styrke velvære og trivsel, forebyggelse og
helende processer.
Puljen er på 900.000 kr., og der er ansøgningsfrist den 3. april 2020.
Hvad: Projektet skal rumme konkrete sundhedsfremmende kulturaktiviteter, der
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kommer borgere fra Fyn til gavn.
Hvor: Projektet skal foregå på Fyn og gerne på tværs af flere kommuner.
Hvornår: Projektet skal afvikles inden for perioden 1. april – 1. dec. 2020.
Hvem kan byde ind: Aktører, der arbejder inden for kunst, kultur, social- og/eller
sundshedssektoren.

I kan læse mere om puljen
her: https://www.kulturregionfyn.dk/sites/default/files/docs/1200229_kultur_sundh
ed_puljekriterier_3k.pdf

Visuel Kulturpulje

Puljen er på 600.000 kr. og kan søges frem til den 23. marts 2020.
Puljemidlerne skal:
1. Understøtte samarbejdet mellem aktører på området, så der skabes synergi
imellem tilbud, og merværdien for undervisere, elever og institutionen øges.
2. Øge aktørernes faglighed og dermed styrke deres tilbud og undervisningsforløb,
f.eks. gennem jobrotation, kurser og fælles projekter/initiativer.
3. Skabe bredde i udbuddet af tilbud.
4. Støtte initiativer, der synliggør børn og unges produktioner eller eksisterende
tilbud på en ny og original måde.
5. Give flere børn og unge mod på og mulighed for at deltage i fællesskaber med
visuel kultur som omdrejningspunkt.
I kan læse mere om puljen
her: https://www.kulturregionfyn.dk/sites/default/files/docs/visuel_kultur_puljekriteri
er_kulturregion_fyn_1.pdf
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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.
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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

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
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60 mio. kr. i ny pulje til mindre bysamfund

Har I et projekt, som kan bidrage til flere gode liv i jeres by?

Så kan I nu søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her
bor vi-pulje.

Nordea-fonden uddeler i år 60 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet og styrker
fællesskabet i mindre bysamfund over hele landet.

Læs mere og søg støtte på www.nordeafonden.dk/herborvi
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Ny grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer

En velfungerende bestyrelse er afgørende for, at foreningen trives og kan udvikle
sig. I den nye reviderede udgave af CFSA's håndbog 'At lede en sag' finder du
viden og inspiration til at styrke bestyrelsens rolle.

Klik her for mere info: At lede en sag

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.
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