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Fritidsnyt 2019 
Kultur, Fritid og Unge 
Gladsaxe Kommune 
December 2018 

 

 

 

Kære foreninger 

 
Her ved udgangen af året har vi tradition for at udsende Fritidsnyt, som indeholder 
informationer om booking, tilskud, frister med mere. Vi håber, det er til gavn for alle brugere. 
 
På Kultur- og fritidsområdet har der i 2018 især været fokus på tre områder, som vil få stor 
betydning for borgerne i Gladsaxe, de mange brugere af faciliteterne og medlemmerne i 
foreningerne: 

 Udarbejdelse og vedtagelse af ny kultur-, fritids- og idrætspolitik 

 Arbejdet med facilitetsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteter 

 Nyt lokalebooking og tilskudssystem.  
 
Ny kultur-, fritids- og idrætspolitik 
Politikere, foreninger, borgere og forvaltning har i løbet af både 2017 og 2018 arbejdet med 
formulering af den nye politik. Hvad skulle med og hvad er vigtigt for os? 
Vi vil have fokus på at skabe rammer og vilkår for, at alle kan deltage i en forening eller et andet 
fællesskab, fordi det giver energi, livsglæde og oplevelser at være sammen med andre. Vi vil også 
have fokus på nytænkning og give plads til kreativitet og iværksætteri. Vi har allerede indgået 
flere partnerskaber og aftaler med foreninger om, hvordan vi giver muligheder til alle.  
 
Idræts- og bevægelsesfaciliteter 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har sat gang i en spændende proces, hvor intentionen er at 
skabe åbenhed omkring anlægsønsker, så alle i forbindelse med budgetarbejdet kan se, hvilke 
ønsker der er indsendt. Vi er nu i gang med at evaluere metoden, og skal i den kommende tid 
finde den proces, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og foreningerne finder er bedst.  
 
Lokalebooking og tilskud 
I 2018 har vi arbejdet med implementering af det nye lokalebooking- og tilskudssystem. Der har 
været en del udfordringer med overgangen til det nye lokalebookingsystem. I den kommende 
sæson vil lokalebookingen ske i det nye system. Også tilskud skal fra 2019 søges i det nye 
tilskudssystem. Det har taget tid, men nu er vi godt på vej.  
 
Til sidst vil jeg sige tak til alle for den energi og det arbejde I lægger i kultur- og fritidsområdet. 
Uanset om det er en forening eller et andet fællesskab og uanset om der er mange eller få 
medlemmer, så er alle med til, at vi i Gladsaxe har et rigt og mangfoldigt fritidsliv.   
 

God jul og rigtig godt nytår og med venlig hilsen 
 

Søren Nabe-Nielsen 
Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge 
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Vigtige tidsfrister og puljer frem til 1. februar 2019    

 

Indberetning af medlemstal og foreningsoplysninger inden 1. februar 2019  

Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud, skal indberette medlemstal for året 2018 og 

foreningsoplysninger. Foreninger får tilsendt en mail med vejledning til hvor og hvordan 

indberetning foregår i 2019.  

 

Opdatering af bestyrelsesmedlemmer inden 1. februar 2019 

Opdatering sker i det nye lokalebookingsystem, som I kan tilgå fra gladsaxe.dk/booking. Når du 

er logget på systemet, kan du se og opdatere foreningens kontaktoplysninger og 

bestyrelsesmedlemmer under menuen ”Forening”. Alle brugere / personer, som er listet under 

brugeradministration, har adgang til bookingsystemet. Du kan ændre brugernes roller eller slette 

dem fra oversigten, hvis de ikke længere er i bestyrelsen eller skal være bruger af 

bookingsystemet. 

Nye bestyrelsesmedlemmer kan først tilføjes, når personen har oprettet sig som bruger.  

 

Nyt offentligt register for folkeoplysende foreninger  

Vi har fået et nyt foreningsregister, som bliver offentlig tilgængelig på gladsaxe.dk, således at 

borgere og andre interesserede kan komme i kontakt med jer. Jeres forening bliver først synlig i 

registret efter jeres gennemgang af oplysningerne og jeres tilladelse er givet til at vi må vise 

oplysningerne i foreningsregistret. Vær obs på hemmelig adresse. 

 
Tjek foreningens kontaktoplysninger og tillad visning på gladsaxe.dk/booking under menuen 

”Forening”.  Skriv eventuelle ændringer til oplysningerne om adresse, telefonnummer, 

mailadresse, hjemmeside og skriv gerne en kort beskrivelse af foreningen, fx jeres aktiviteter og 

historie.  

 

 

 

 

http://www.gladsaxe.dk/booking
http://www.gladsaxe.dk/booking
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Hent App  

Nu kan du også få adgang til bookingsystemet via en app. Hent den i App Store eller i Google 

Play. App’en er gratis og giver dig adgang til samme funktioner, som på 

www.gladsaxe.dk/booking.  

 

Gladsaxe.dk/tilskud - status for tilskudsansøgninger    

Fra årsskiftet har vi følgende tilskudspuljer online for ansøgning på gladsaxe.dk/tilskud :  

Deltagertilskud, trænertilskud, tilskud til lejr og stævner, tilskud til leder- og 

instruktøruddannelse, fritidspas, materieltilskud, lokaletilskud og transporttilskud.  

 

Gladsaxe.dk/tilskud kræver login med NemID. Mange foreninger har allerede NemID med de 

tilhørende ”medarbejdersignaturer”. Få mere information og bestil NemID medarbejder- 

signaturer via hjemmesiden for Nets DanID. 

 

 

 

                   

                    
 

 

 

 

Frister frem til 1.2.2019 for ansøgning og indberetning – folkeoplysende foreninger 

1. februar Foreningsoplysninger og medlemstal - mail udsendes til foreninger   

1. februar Bestyrelsesmedlemmer på gladsaxe.dk/booking  -> Forening 

1. februar Foreningsregister, tillad visning på gladsaxe.dk/booking  -> Forening   

1. februar  Deltagertilskud (for alle med medlemmer under 25 år) på gladsaxe.dk/tilskud    

1. februar Trænertilskud (for idrætsforeninger med medlemmer mellem 6-25 år) på gladsaxe.dk/tilskud  

  

 

 

 

http://www.gladsaxe.dk/tilskud
https://www.medarbejdersignatur.dk/
http://www.gladsaxe.dk/booking
http://www.gladsaxe.dk/booking
http://www.gladsaxe.dk/tilskud
http://www.gladsaxe.dk/tilskud
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Gladsaxe.dk/booking – frister for ny sæson 2019-2020 

 

Fristen for ansøgning om udendørsbaner 2019 (idrætsbaner) er 15.1.2019.  

Det vil være muligt at ansøge om enkeltdatoer og forløbsbookinger (sæson) på 

gladsaxe.dk/booking  primo januar.  

 

Fristen for ansøgning om indendørslokaler 2019/2020 på skoler og idrætsanlæg er 1.3.2019.  

Det vil være muligt at ansøge om enkeltdatoer og forløbsbookinger (sæson) på 

gladsaxe.dk/booking fra medio januar måned.  

 

 

 
 

 

Fornyelse af CVR-nummer   

Husk at CVR-nummer skal fornys hvert 3. år på webreg.dk. Jeres forening får automatisk en mail, 

når det er tid til at forny.  Det er derfor vigtigt, at I retter i CVR-registeret, hvis foreningen får en 

ny mailadresse. 

 

Nem-konto 
Husk at foreningens nem-konto skal være knyttet til foreningens cvr.nr. 
 
E-boks 
Alle foreninger skal have en e-boks. Her får i post hvis I f.eks. lejer kantiner, skal betale for 
overnatning eller saltobrikker på idrætsanlæg eller andre ting, hvor foreningen skal betale.   
Se derfor i e-boksen jævnligt og sørg også der for, at mailadressen er opdateret. 
Bookingbekræftelser og tilskudsmeddelelser får I ikke i e-boks. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gladsaxe.dk/booking
http://www.gladsaxe.dk/booking
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Tilskud til nye initiativer i 2019 

Har I en god idé til et nyt projekt eller en aktivitet, har vi flere forskellige puljer, hvor I kan søge 

om tilskud. 

 

Initiativpuljen er til igangsætning af nye initiativer. Alle borgere, selvorganiserede grupper og 

foreninger kan søge om tilskud. Alle ansøgninger bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget.  

 

Puljen til nye fritids- og idrætstilbud er tilskud til aktiviteter og projekter, der er med til at 

understøtte et aktivt kultur-, fritids- og idrætsliv i Gladsaxe. Ansøgninger på under 30.000 kr. kan 

bevilges administrativt af Børne- og kulturforvaltningen, mens tilskud over 30.000 kr. skal til 

behandling i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 

 

Kulturelle Udviklingsmidler er til idé til et lokalt initiativ eller en større event inden for kunst og 

kultur. Ansøgninger på under 30.000 kr. kan bevilges administrativt af Børne- og 

kulturforvaltningen, mens tilskud over 30.000 kr. skal til behandling i Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalget. 

 

Læs mere om de tre puljer på gladsaxe.dk under tilskud og puljer. 

 

Tilskud til kontingent, fritidspas 

Fritidspas er et tilbud til børn og unge i 0.- 10. klasse i de kommunale skoler. Børn og unge, der 

kommer fra familier, hvor de økonomiske midler kan være en hindring for deltagelsen, kan få 

tilskud til kontingent. Også børn og unge, hvor det forventes at give et positivt skub ved at 

deltage i en forening, kan få betalt kontingent. Det er skolens ledelse, der udsteder fritidspasset 

til deltagelse i foreninger i Gladsaxe og foreningen søger kontingenttilskuddet via portalen.  

Hvis foreningen har elektronisk medlemsregistrering, skal foreningen sikre, at barnet/den unge 

er meldt ind af forældrene med en selvstændig indmeldelsesblanket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-_natur_og_fritid/tilskud_og_puljer
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Stort og småt                                     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                            

Reklame for jeres arrangementer 

KultuNaut.dk er Gladsaxe Kommunes aktivitetskalender. Jeres forening kan benytte 

hjemmesiden, når I vil reklamere for åbne arrangementer. KultuNaut.dk er en landsdækkende 

kultur- og eventportal, som bliver opdateret af dem, der lægger arrangementerne på - altså jer.  

Der er en speciel del af KultuNaut for Gladsaxe: gladsaxe.dk/detskerigladsaxe. Her er det nemt 

og gratis at oprette arrangementer. Kommunen bringer ugentligt annoncen ”Det Sker” i 

Gladsaxe Bladet, som er et udpluk af de arrangementer i Kultunaut, som har bred offentlig 

interesse. 

 

Brug Byen 

I Gladsaxe kan foreninger og andre 

initiativtagere benytte pladser og parker til 

aktiviteter og events. På gladsaxe.dk/brugbyen 

kan man se en oversigt over steder og sende 

forespørgsel om brug.  

 

Frivilligjob.dk 

Alle foreninger kan søge efter nye frivillige på 

frivilligjob.dk. Der ligger en særlig version kun 

med lokale job i Gladsaxe på gladsaxe.dk/frivilligportalen.  

 

Fundraising 

Gladsaxe Kommune giver foreninger og andre mulighed for at søge om fondstilskud på fonde.dk. 

Her på kommunens hjemmeside kan I finde mere information om, hvordan I kan oprette jer og 

få adgang til at bruge fonde.dk, hvor man kan få information om relevante fonde, samt tips og 

tricks til fundraising. 

 

Byrådets idrætsmodtagelse for idrætsåret 2018 

Mandag den 14. januar 2019 inviterer Gladsaxe Byråd til en modtagelse af danske mestre, 

oprykkere, OL-deltagere 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 tilmelde en repræsentant til modtagelsen,  

som afholdes på Gladsaxe Rådhus. 

 

Sommerferieaktiviteter 2019 

I slutningen af januar vil alle foreninger med børn og unge få tilsendt informationer om  

sommerferieaktiviteterne. Er I interesseret i at være med, kan I tilmelde jer på  

gladsaxe.dk/sommerinstruktør i perioden februar – marts 2019. 

 

http://www.kultunaut.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.gladsaxe.dk/detskerigladsaxe
http://www.gladsaxe.dk/brugbyen
http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=73127
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-_natur_og_fritid/info_til_foreninger/fundraising
http://www.gladsaxe.dk/sommer16
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Gladsaxedagen 2019 

Alle foreninger bliver indbudt til at deltage i Gladsaxedagen 2019, lørdag 24. august. 

Der vil som vanligt være åbent for tilmelding i løbet af foråret. I hører meget mere fra os. 

 

Foreningsmøde 2019   

Folkeoplysningsudvalget inviterer en gang om året alle foreninger til et møde på Gladsaxe 

Rådhus. Samme aften bliver Ungdomslederprisen og Kulturlederprisen uddelt.  

Datoen er 24.10.2019.  

 

Kataloget ’Fritidslivet ind i skole’ 

På gladsaxe.dk/skoleogfritid er information om den åbne skole i Gladsaxe og samarbejdet med 

fritidslivet.  Har I som forening 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.  

Der er rigtig mange og gode tilbud til arbejdet med Den Åbne Skole i Gladsaxe. Kig ind på 

gladsaxe.dk/skoleogfritid og bliv inspireret til at jeres forening kommer med et tilbud. 

 
 

 

 

   

Vi arbejder for jer                                                                     

 

Afdelingsleder Søren Nabe-Nielsen  3957 5342 sornab@gladsaxe.dk  

Idrætskonsulent Pia Bagger  3957 5338 bkfpba@gladsaxe.dk 

Fritidskonsulent Rikke Clausen  3957 5339 bkfrcl@gladsaxe.dk 

AC-medarbejder Kirsten Tuxen Romsdal  3957 5335 kituro@gladsaxe.dk  

Mia Madsen    3957 5337 miamad@gladsaxe.dk 

Gülten Uslu    3957 5349 bkfgoz@gladsaxe.dk  

Hanne Allesø    3957 5314 sofhal@gladsaxe.dk  

 

Telefontid i lokalebooking kl. 12-14  3957 5337 kultur@gladsaxe.dk   

Åbningstid på rådhuset kl. 10-14  

 

Bookingportal WFP:   www.gladsaxe.dk/booking  

Tilskudsportal TAS:  www.gladsaxe.dk/tilskud   

http://www.gladsaxe.dk/skoleogfritid
http://www.gladsaxe.dk/skoleogfritid
mailto:kultur@gladsaxe.dk
file:///C:/Users/bkfpba/AppData/Local/Temp/ProFile/255518D764021960C12581CC004CF55E/bkfpba@gladsaxe.dk
file:///C:/Users/bkfpba/AppData/Local/Temp/ProFile/255518D764021960C12581CC004CF55E/bkfrcl@gladsaxe.dk
mailto:kituro@gladsaxe.dk
mailto:miamad@gladsaxe.dk
mailto:bkfgoz@gladsaxe.dk
mailto:sofhal@gladsaxe.dk
mailto:kultur@gladsaxe.dk
http://www.gladsaxe.dk/booking
http://www.gladsaxe.dk/tilskud

