Fritidsnyt 2015
Kultur, Fritid og Unge
Gladsaxe Kommune

Kære foreninger
2014 har været præget af en stor fornyelse: Implementering af skolereformen. Det kan synes langt væk
fra foreningslivet, men i skolereformen ligger der i høj grad en nytænkning af foreningslivets inddragelse i
skoledagen.
Det har fra andre sider været italesat, at skolereformen ville have en negativ indflydelse på foreningslivet,
idet børnene nu ville få en meget længere skoledag. Dette har ikke været aktuelt i Gladsaxe, da skoledagen er afsluttet, før foreningslivet begynder deres aktiviteter.
Herfra skal der lyde en stor tak til den ivrighed og interesse, der har været fra foreningslivet til at gå ind i
dette nye samarbejde.
Gladsaxe Kommune arbejder med bylivet, hvor vi gerne vil udnytte vore fælles udeområder: Gader, pladser og grønne områder til aktiviteter. Det skal vi arbejde videre med i de kommende år, så vi får en levende by, og hvor også foreningslivet kan være medskabere.
Også i 2014 lagde vi asfalt til den internationale gadeteaterfestival – denne gang sammen med Gladsaxedagen, hvor også foreningerne bidrager til at gøre dagen så festlig som mulig. Samtidig er dagen også en
begivenhed, hvor både unge, yngre og voksne borgere mødes og her bliver præsenteret for Gladsaxes
mangfoldige foreningsliv.
2015 bliver et spændende år: Vi skal udvikle et spillested – fortrinsvis for unge – og Byrådet har netop
vedtaget at købe Telefonfabrikken, hvor spillestedet skal placeres. En stor facilitetsundersøgelse af
idræts- og bevægelsesområderne i kommunen er under udarbejdelse. Resultaterne bliver spændende for
både brugere og politikere.
Mange af vores foreninger vil udover deres daglige foreningsvirksomhed også være initiativtagere til store stævner og aktiviteter, der rækker ud over Gladsaxes grænser. Det sætter Gladsaxe på landkortet som
en aktiv kommune, hvor borgerne deltager flittigt i foreningslivet. Det er et stort aktiv for Gladsaxe.
I gør et flot stykke arbejde, som jeg her gerne vil sige stor tak for, sammen med ønsket om en god jul og
et godt nytår.

Nina Nielsen
Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge
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Vigtige tidsfrister og puljer
Indberetning af foreningsdata senest 15. januar 2015
Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud, skal indberette foreningsoplysninger og medlemstal samt opdatere navne på bestyrelsesmedlemmer.
I kan gøre det fra 15. december og indtil 15. januar 2015.
I skal bruge jeres login til foreningsportalen. Skriv til portal@gladsaxe.dk hvis I ikke har eller ikke kan
huske jeres login. Det er vigtigt, at du oplyser dit navn og rolle i foreningen, fx formand/kasserer og
foreningens navn. Så sender vi en mail med brugerid/adgangskode og en vejledning til, hvordan du
bruger foreningsportalen.
Under menuen ”Tilskud/Medlemmer” skal I indberette:
 Oplysninger om medlemstal, som I finder under fanen ”Medlemstal”
 og ”Årlige handlinger”, som I finder under fanen ”Søg tilskud”.
Under menuen ”Foreningsoplysninger” kan I indberette ændringer i kontaktoplysninger til foreningens bestyrelse.

15. januar

15. januar
1. februar
28. februar
1. marts
1. april

HUSK tidsfristerne
Foreningsoplysninger og deltagertilskud for jer med medlemmer under 25 år. Husk at vi i Gladsaxe
Kommune opgør medlemstallet som et øjebliksbillede, hvor alle, der har betalt kontingent frem til
denne dato, indgår i medlemsopgørelsen. Vi ved, at landsforbundene tæller medlemmer i løbet af et
år, men Folkeoplysningsudvalget i Gladsaxe har besluttet at fastholde den gældende retningslinje,
hvor tilskuddet beregnes på grundlag af antal medlemmer i foreningen på én årlig opgørelsesdato.
Det betyder, at tilskud og lokaler fordeles til aktive medlemmer.
Frist for udendørsbaner
Ansøgning om trænertilskud (for idrætsforeninger)
Frist for indsendelse af tilskudsregnskab (for alle)
Frist for indendørslokaler
Ansøgning om materieltilskud (for spejdere og kulturforeninger).
Udendørsbaner, elektronisk ansøgning
Som i 2014 skal ansøgninger om udendørsbaner ansøges/fornyes elektronisk via foreningsportalen.
Alle foreninger, som har haft faste udendørsbaner i 2014 vil få tilsendt en mail i december med vejledning til fornyelse/ansøgning for 2015 via foreningsportalen.
Fristen for ansøgning er fortsat 15. januar.
Ønsker til nye tider kan ligeledes ansøges elektronisk via foreningsportalen.
Det er Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, der ud fra de gældende retningslinjer, beregner hvad de
enkelte foreninger er berettiget til. Bookingbekræftelser kan ses på foreningsportalen fra 01.03.2015
2





Tjek jeres nøgle til penge fra kommunen
Gladsaxe Kommune kan kun udbetale penge via et CVR-nummer, så hvis jeres forening
skal modtage penge i 2015, skal du sikre dig at:
Jeres forening har en NEM-konto
Jeres forening har et gyldigt CVR-nummer
Banken har koblet det gyldige CVR-nummer til foreningens NEM-konto.
CVR-nummeret skal fornyes hvert 3. år. For at se om jeres fortsat er gyldigt, kan I søge foreningen
frem på: www.cvr.dk. Hvis det viser sig, at jeres CVR-nummer er udløbet, kan I oprette et nyt på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside: www.webreg.dk.
I kan finde mere vejledning på gladsaxe.dk/foreningsportalen eller webreg.dk.
Digital postkasse
Som et led i det offentliges digitaliseringsstrategi er det besluttet, at alle foreninger, der har et CVRnummer, også skal have en digital postkasse pr. 1. november 2013. Al korrespondance mellem det
offentlige og den pågældende forening skal efter denne dato foregå elektronisk.
Det første skridt er at få oprettet en digital medarbejdersignatur (NemID) til en person i bestyrelsen.
Når mindst én repræsentant for foreningen har fået oprettet en medarbejdersignatur, kan den digitale postkasse oprettes. Dette sker via Virk.dk’s hjemmeside om digital postkasse.
I Gladsaxe fortsætter vi med at kommunikere via foreningsportalen vedrørende tilskud og lokalebooking.
Tilskud til nye initiativer i 2015
Har I en god idé til et nyt projekt, kan I søge Initiativpuljen om tilskud. Initiativpuljen kan kun tildele
tilskud en gang til et projekt eller en aktivitet. Alle ansøgninger bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget. I kan forvente svar en uge efter udvalgets behandling.
Find ansøgningsskema på gladsaxe.dk/foreningsportalen
Puljen til nye fritids- og idrætstilbud er en anden pulje, som kan give tilskud til aktiviteter og projekter, der er med til at understøtte kultur-, fritids- og idrætspolitikken. For denne pulje er det gældende, at ansøgninger om tilskud på under 30.000 kr. kan bevilges administrativt af forvaltningen, mens
tilskud over 30.000 kr. skal til behandling i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
Går du eller din forening med en idé til et lille lokalt initiativ eller en større event kan de Kulturelle
Udviklingsmidler måske hjælpe. Projektet skal som minimum understøtte hensigterne i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016, og projektets indhold skal særligt være rettet mod kunst og kultur.
Læs mere på gladsaxe.dk under ”Tilskud og puljer”
Idrætspas – tilskud til kontingent
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har afsat en pulje til støtte for børns deltagelse i idrætsforeningerne. Børn, der kommer fra familier, hvor de økonomiske midler kan være en hindring for et barns deltagelse, kan få tilskud til kontingent. Også børn, hvor det forventes at give barnet et positivt skub ved
at deltage i en idrætsforening, kan få tilskud til kontingent. Det er skolens ledelse, der udsteder
idrætspasset og det er gældende for børn i folkeskoler i Gladsaxe i 0.-3. klasse til deltagelse i idrætsforeninger i Gladsaxe. Læs mere på Gladsaxe.dk/idraetspas. Er barnet ældre end 3. klasse, kan
idrætsforeningen søge tilskud i den landsdækkende pulje www.alleboern.dif.dk
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Stort og småt
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kataloget ’Fritidslivet ind i skole’
I hele 2014 har vi sammen med interesseorganisationerne (FIG, BUS, Kulturen og SAM) arbejdet
med, hvordan fritidslivet kan indgå i skolens undervisning. Vi har siden 1. august 2014 taget imod
tilbud fra fritidslivet, og der er plads til flere. Klik på billedet og se kataloget.

Har I brug for hjælp til at tilrettelægge tilbud til skolerne eller inspiration til, hvordan lige netop jeres
forening kan komme med et tilbud, så kontakt konsulenterne eller interesseorganisationerne.
Bedre reklame for jeres arrangementer
KultuNaut.dk er Gladsaxe Kommunes aktivitetskalender: Det er her kommunen offentliggør arrangementer. Jeres forening kan gøre det samme, når I afholder noget, som offentligheden skal kende
til.
KultuNaut.dk er en landsdækkende kultur- og eventportal, som bliver opdateret af dem, der lægger
arrangementerne på - altså jer. I skrivende stund er der over 75.000 arrangementer på portalen om
alt fra biografture og koncerter til … det I har at tilbyde.
Der er en speciel del af KultuNaut for Gladsaxe. Den kan man komme ind på ved at gå ind på gladsaxe.dk. Helt ude i venstre side og lidt nede, er der en boks, som hedder ”Det sker i Gladsaxe” og i bunden af den, er der en knap, så man kommer ind på kalenderen for Gladsaxe. Derinde kan I oprette
arrangementer. Det er nemt og gratis.
Kommunen bringer hver uge i ”Det Sker”-annoncen i Gladsaxe Bladet et udpluk af de arrangementer,
som har bred offentlig interesse.
Byrådets idrætsmodtagelse
I januar inviterer borgmester Karin Søjberg Holst til en modtagelse af danske mestre, oprykkere, OLdeltagere m.fl. Samme aften bliver idrætslederprisen og prisen til en aktiv idrætsudøver, uddelt.
Alle kvalificerede idrætsudøvere bliver inviteret gennem deres respektive foreninger og alle andre
idrætsforeninger er meget velkomne til at sende en repræsentant til modtagelsen, som afholdes 26.
januar 2015 kl. 19 på Gladsaxe Rådhus.
Sommerferieaktiviteter 2015
I slutningen af januar vil alle foreninger, der har børn og unge, få tilsendt informationer om
sommerferieaktiviteterne. Er I interesseret i at være med, kan I tilmelde jer på gladsaxe.dk/ sommer15 i perioden februar – marts 2015.
Gladsaxedagen 2015
I 2015 falder Gladsaxedagen lørdag 22. august. Alle foreninger bliver indbudt til at deltage i dagen,
og der vil som vanligt være åbent for tilmelding i løbet af foråret. I hører meget mere, når vi nærmer
os.
Foreningsmødet 2015
Folkeoplysningsudvalget inviterer en gang om året alle foreninger til et aftenmøde. Samme aften
bliver Ungdomslederprisen og Kulturlederprisen uddelt. Foreningsmødet afholdes onsdag 28. oktober 2015.
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KulturSkaberne
KulturSkaberne er et værksted for kulturarrangementer, projekter og events. Her kan enkeltpersoner
eller foreninger få vejledning og støtte til idéudvikling, planlægning og afvikling af egne kulturarrangementer. Hver idé får tilknyttet en vejleder fra KulturSkaberne, som vil følge og støtte arrangementet fra start til slut.
KulturSkaberne holder til i Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8 i Søborg
Åbningstid: mandag - fredag kl. 10-11 eller efter aftale.
Tlf.: 39 54 20 30 / mail: kulturskaberne@gladsaxe.dk
www.telefonfabrikken.dk/kulturskaberne
Telefonfabrikken vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle foreninger god jul og godt nytår! Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus vil gerne takke alle foreninger og grupper for et godt samarbejde i
år og mange spændende arrangementer her i huset for både børn og voksne.

Vi arbejder for jer
Idrætskonsulent Pia Bagger
Fritidskonsulent Rikke Clausen

39 57 53 38 bkfpba@gladsaxe.dk
39 57 53 39 bkfrcl@gladsaxe.dk

Linda Thaulov Nielsen
Gülten Uslu
Hanne Allesø

39 57 53 37 lithni@gladsaxe.dk
39 57 53 37 bkfgoz@gladsaxe.dk
39 57 53 14 sofhal@gladsaxe.dk

Telefontid dagligt Kl. 10-14
Aktuelle informationer findes på:

39 57 53 37
gladsaxe.dk/foreningsportalen

Selvbetjening:
Lokalebooking
Lokaleafmelding (pr. mail)
Tilskudsansøgninger

gladsaxe.dk/foreningsportalen
lokaler@gladsaxe.dk
gladsaxe.dk/foreningsportalen

Oprettelse eller ændring til login
til foreningsportalen

portal@gladsaxe.dk
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