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Kære foreninger
Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet – og i den kommunale verden.
Og atter i år har foreninger i alle deres forskellige udformninger været aktive deltagere i det fælles
samspil med Børne- og Kulturforvaltningen. Dette engagement er jeg meget taknemmelig for.
En stor analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteterne er blevet gennemført. Opfølgningen arbejdes
der med nu, og det skal resultere i en udviklingsplan for området. Også i dette arbejde deltager
foreningslivet. Det bliver et stort arbejde med alle interessenter og alle de perspektiver, som de
meget forskellige brugergrupper kan se i analysens resultater. I dette arbejde ligger også en ganske
særlig opgave: en analyse af bookingsystemer, så forvaltningen i samråd med andre kan blive
klogere på, hvilke krav, der skal stilles og hvilke systemer, der kan (om nogen) honorere disse krav.
En stor del af Telefonfabrikken er nu på kommunale hænder. Samtidig er der igangsat et spændende
udviklingsarbejde omkring det kommende spillested, fortrinsvis for unge. Dette arbejde er lagt i
hænderne på et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg, bestående af borgere og politikere.
Vi har også en andel i omdannelse af de grønne arealer i kommunen til at være gode opholds- og
bevægelsesområder. En omdannelse af Bibliotekshaven ved Hovedbiblioteket vil være et af de store
beviser på det i det nye år. I 2015 har det store VandPlusprojekt sat sine tydelige spor ved Gladsaxe
Stadion og Gladsaxe Svømmehal. Et projekt, der udløste prisen for Årets Friluftskommune 2015!
Borgernes Hus er solgt og dermed lukket. Alle brugerne har fået andre lokaler til deres mange
forskellige aktiviteter. En flytning medfører ofte besværligheder og utryghed, indtil man har fundet
sig til rette. Det er mit håb, at alle med tiden finder kvalitet i deres nye placeringer.
I forbindelse med bestræbelserne på at renovere det ydre af Bagsværd Fort har vi fået fondsmidler
i en størrelsesorden, så vi nu kan gå i gang med renoveringen – ikke mindst af det historiske
stormgitter, der omkranser toppen af fortet. Et spændende genopretningsarbejde.
Med dette lille udpluk af nye tiltag vil jeg ønske alle en glædelig jul og en stor tak for engagement
og værdifulde aktiviteter.

Nina Nielsen
Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge
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Vigtige tidsfrister og puljer
Indberetning af foreningsdata senest 1. februar 2016
Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud,
skal indberette foreningsoplysninger og medlemstal
samt opdatere navne på bestyrelsesmedlemmer.
I kan gøre det fra 4. januar og indtil 1. februar 2016 på gladsaxe.dk/foreningsportalen med login.
Under menuen ”Tilskud/Medlemmer” indberettes:
• Medlemstal, som findes under fanen ”Medlemstal”
• Årlige handlinger, som findes under fanen ”Søg tilskud”
Under menuen ”Foreningsoplysninger” indberettes:
• Bestyrelsesopdateringer, som findes under fanen ”Kontakt”
Medlemsopgørelse – ny optællingsmetode
Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet at ændre på optællingsmetoden af foreningsmedlemmer, som benyttes til beregning af det årlige deltagertilskud
til foreninger med medlemmer under 25 år.
Medlemstal skal fortsat indberettes én gang årligt og indberetning foretages fortsat på portalen.
”Aktive medlemmer” er medlemmer, som i løbet af året har været medlem i foreningen i minimum
3 måneder, og som har betalt kontingent i minimum 3 måneder.
Medlemstallet bliver dermed typisk lidt højere end den tidligere optællingsmetode, hvor der kun
kunne medtælles medlemmer på en opgørelsesdato.
Der vil være en overgangsordning i 2016, hvor foreninger kan søge om delvis kompensation, hvis
de oplever nedsat deltagertilskud på grund af den nye optællingsmetode. Fristen for at ansøge
om kompensation er 15. marts 2016 pr. mail til kultur@gladsaxe.dk.
For idrætsforeningerne betyder det, at I skal opgøre medlemstal på samme optællingsmetode
både til kommunen og CFR. Vær dog opmærksom på aldersinddelingen, som er forskellig.
15. januar
1. februar
1. februar
1. marts
1. marts
1. april

HUSK tidsfristerne
Frist for udendørsbaner
Foreningsoplysninger, medlemstal og deltagertilskud for jer med medlemmer under 25 år
Ansøgning om trænertilskud (for idrætsforeninger med medlemmer under 25 år)
Frist for indsendelse af tilskudsregnskab (for alle som har modtaget tilskud)
Frist for indendørslokaler
Ansøgning om materieltilskud (for spejdere og kulturforeninger med medlemmer under 25 år)
Book os for hjælp til foreningsportalen
Har din forening brug for hjælp til ansøgninger og indberetninger på foreningsportalen, så kontakt
os på 3957 5337 (ml. kl. 10-14) og vi aftaler dato og tidspunkt, hvor I kan kigge forbi.
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Sæsonbookinger, elektronisk ansøgning
Ansøgninger om sæsonbookinger skal ansøges/fornyes elektronisk via foreningsportalen. Alle foreninger, som har haft faste lokaler/sæsonbookinger i 2015 skal være opmærksom på de to årlige
ansøgningsfrister: 15. februar for udendørsbaner og 1. marts for indendørsbaner og lokaler.
Ønsker til nye tider kan ligeledes ansøges elektronisk via foreningsportalen inden fristerne.
Bookingbekræftelser kan ses på foreningsportalen efter fordelingerne.
Aflysninger af tider
Aflysninger af tider – enkeltdato eller sæsonbookinger – skal sendes til lokaler@gladsaxe.dk

•
•
•

Tjek jeres konto
Gladsaxe Kommune udbetaler kun tilskud penge via et CVR-nummer, så hvis jeres forening
skal modtage penge i 2016, skal I sikre jer 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.
I kan finde mere vejledning på gladsaxe.dk/foreningsportalen under ”regler og læsestof”.
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.
Trænertilskud, nyt om dokumentation
Det bliver nu nemmere at overskue dokumentationen vedr. trænertilskud for idrætsforeninger.
Det er stadig Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), som behandler ansøgninger om trænertilskud.
Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at foreningerne skal vedlægges en opgørelse over de trænerudgifter og kontrakter, der søges tilskud til. Opgørelsen hentes på foreningsportalen, under
”regler og læsestof”. Dokumentation for udgifterne samt trænerkontrakter skal fortsat vedhæftes
som bilag.
Foreninger med mange trænere og dermed mange bilag, kan undlade at vedhæfte dokumentationen fordi FIG kan godkende dokumentation ved eftersyn med efterfølgende skriftlig godkendelse
fra FIG og foreningen.
Tilskud til nye initiativer i 2016
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.
Læs mere i retningslinjer for tilskud på foreningsportalen under ”regler og læsestof”.
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.
Læs mere i retningslinjer for tilskud på foreningsportalen under ”regler og læsestof”.
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 i retningslinjer for tilskud på foreningsportalen under ”regler og læsestof”.
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Tilskud til kontingent
Idrætspasset er et tilbud til børn fra 0. til 6. klasse i de kommunale skoler. 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 til
deltagelse i idrætsforeninger i Gladsaxe. Læs mere på Gladsaxe.dk/idraetspas.
Er barnet ældre end 6. klasse, kan idrætsforeningen eller forældrene søge tilskud i den landsdækkende pulje alleboern.dif.dk
Særligt for flygtninge har Dansk Flygtningehjælp og Politiken i fællesskab skabt FRITIDSPULJEN,
som har til formål at kunne betale et årskontingent til en fritidsaktivitet pr. barn, samt hjælp til
indkøb af fritidsudstyr.
Målgruppen for FRITIDSPULJEN er børn og unge fra 0-18 år i flygtningefamilier, hvor familien lever
af den lave integrationsydelse, der blev indført 1. september 2015.
Forældrene kan få mere information og ansøge på ritidspuljen.flygtning.dk

Stort og småt
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kataloget ’Fritidslivet ind i skole’
På gladsaxe.dk/skoleogfritid findes 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.

Bedre reklame for jeres arrangementer
KultuNaut.dk er Gladsaxe Kommunes aktivitetskalender. Jeres forening kan benytte hjemmesiden,
når I afholder noget, som offentligheden skal kende til. KultuNaut.dk er en landsdækkende kulturog eventportal, som bliver opdateret af dem, der lægger arrangementerne på - altså jer. I skrivende stund er der over 70.000 arrangementer på KultuNaut.dk.
Der er en speciel del af KultuNaut for Gladsaxe: gladsaxe.dk/detskerigladsaxe. Her er det nemt og
gratis at oprette arrangementer. Kommunen bringer hver uge i ”Det Sker”-annoncen i Gladsaxe
Bladet et udpluk af de arrangementer, som har bred offentlig interesse.
Byrådets idrætsmodtagelse 2016
I januar inviterer borgmester Karin Søjberg Holst 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 sende en repræsentant til modtagelsen, som afholdes
4. januar 2016 kl. 19 på Gladsaxe Rådhus.
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Sommerferieaktiviteter 2016
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/sommer16 i perioden februar – marts 2016.
Workshop for foreninger om analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter
I forbindelse med arbejdet frem mod en udviklingsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteterne i
Gladsaxe, inviterer vi til en workshop. Det sker torsdag den 3. marts 2016 kl. 18-21 på Gladsaxe
Rådhus. Invitation vil blive udsendt senere.
Gladsaxedagen 2016
I 2016 falder Gladsaxedagen lørdag 27. 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 fra os.
Foreningsmødet 2016
Folkeoplysningsudvalget inviterer en gang om året alle foreninger til et aftenmøde. Samme aften
bliver Ungdomslederprisen og Kulturlederprisen uddelt. Mødet afholdes onsdag 26. oktober 2016.
Frivilligbørs
I oktober 2015 afholdt vi Frivilligbørs på Gladsaxe Rådhus, hvor foreninger, kommunale institutioner og lokale virksomheder kunne mødes og skabe samarbejde. Det var en festlig aften, hvor 130
aftaler blev indgået. Vi forventer, at succesen gentages.
Alle aftaler kan ses på gladsaxe.dk/frivilligportalen, hvor I også kan finde gode råd om rekruttering
af frivillige, regler for frivilligt arbejde og anden nyttig viden om frivillighed.

Vi arbejder for jer
Afdelingsleder Nina Nielsen

3957 5342

nielni@gladsaxe.dk

Idrætskonsulent Pia Bagger
Fritidskonsulent Rikke Clausen
AC-medarbejder Kisten Tuxen Romsdal

3957 5338
3957 5339
3957 5335

bkfpba@gladsaxe.dk
bkfrcl@gladsaxe.dk
kituro@gladsaxe.dk

Linda Thaulov Nielsen
Gülten Uslu
Hanne Allesø

3957 5337
3957 5349
3957 5314

lithni@gladsaxe.dk
bkfgoz@gladsaxe.dk
sofhal@gladsaxe.dk

Telefontid dagligt Kl. 10-14

3957 5337

lokaler@gladsaxe.dk

Aktuelle informationer findes på:

gladsaxe.dk/foreningsportalen

Lokalebooking
Lokaleafmelding (pr. mail)

gladsaxe.dk/foreningsportalen
lokaler@gladsaxe.dk

Tilskudsansøgninger

gladsaxe.dk/foreningsportalen

Login til foreningsportalen

portal@gladsaxe.dk
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