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Kære foreninger                                                                                                                                             
 

En årlig tilbagevendende begivenhed i Gladsaxe er udsendelsen af Fritidsnyt, hvor afdelingslede-
ren for Kultur, Fritid og Unge skriver indledningen. I starten af 2017 gik Nina Nielsen på pension og 
jeg har siden 1. marts haft fornøjelsen af at være leder for området. Og det er virkelig en fornøjel-
se! Jeg har således oplevet, og lært mange foreninger at kende på Gladsaxedagen, og efterfølgen-
de set jer indgå aftaler på Frivillighedsbørsen. Begge dage var kendetegnet af et kæmpe engage-
ment og viser den store mangfoldighed og spændvidde der er blandt foreningerne i Gladsaxe.  
 
I forhold til udviklingen på kultur- og fritidsområdet sker der også en masse spændende ting.  
I 2017 fortsatte arbejdet med en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik samt en ny Folkeoplysnings-
politik. Udover at politikerne har drøftet forslag og muligheder, så har der også været afholdt bor-
germøder og foreningsmøder, hvor deltagelsen har båret præg af stor interesse og forståelse for 
at udvikle området. Nu står vi overfor en ny byrådsperiode og et delvist nyt Kultur-, Fritids- og 
Idrætsudvalg, som i foråret 2018, skal sætte politikken i høring for endeligt at vedtage den efter 
sommerferien 2018.  
 
I 2017 har vi ligeledes arbejdet med en ”Udviklingsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteter”.  
Formålet med planen er at skabe en proces, hvor foreninger og politikere ud fra en fælles forståel-
se for prioriteringer af tiltag og ønsker, kan opstille prioriterede forslag til udvikling af idrætsfacili-
teter i Gladsaxe Kommune. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget sluttede 2017 af med at vedtage 
kriterierne for vurderingsarbejdet. Selve startskuddet til den proces sker straks i det nye år, hvor 
foreningerne inviteres til et fællesmøde, hvor de kan præsentere deres forslag og ønsker til 
idrætsfaciliteter. Invitation udsendes snarest i det nye år. 
 
Et andet nyt tiltag, som også fandt sine ben at gå på i 2017, er etableringen af et spillested i Tele-
fonfabrikken. Således foretog borgmester Trine Græse det første spadestik på en kold november-
dag da hun slog hul i muren, og derved satte gang i selve byggeriet af spillestedet. Inden da var 
det besluttet af Byrådet at etablere musikstedet som en selvejende institution med egen bestyrel-
se og vedtægter samt vedtage en spillestedsaftale, som fastlægger rammerne for styring af stedet. 
Planen er, at spillestedet i sensommeren 2018 åbner med et brag af en fest.  
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Ting tager som sagt tid! Et nyt lokalebookingsystem er et af de tiltag som desværre ikke kan løses 
henover en nat. I 2017 har der i administrationen været arbejdet ihærdigt med at udvikle et bru-
gervenligt system til erstatning af det eksisterende. I løbet af foråret 2018 står vi overfor at skulle 
udfase det gamle og indføre et nyt der imødekommer jeres behov og ønsker. Vi vil straks i det nye 
år orientere jer om overgangen. 
 
At tiltag i Gladsaxe også bliver bemærket udenfor kommunen, viser kåringen af Bibliotekshaven 
ved Gladsaxe Bibliotek, som vinderen af Bibliotekernes Formidlingspris 2017. Prisen, som Kultur-
minister Mette Bock overrakte gives for en særlig og original formidlingsindsats, der går nye veje 
for at tiltrække nye brugere.  
 
Min oplevelse som ny her i Gladsaxe er, som ministeren siger det, at kultur- og fritidsområdet er 
særligt og originalt, og det går gerne nye veje. I 2017 startede turen for mig, og jeg glæder mig til, 
sammen med jer at fortsætte turen i 2018 med vedtagelsen af en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspoli-
tik, en ny Folkeoplysningspolitik, igangsættelse af den nye udviklingsplan, åbne et spillested osv., 
osv. 
 
God jul og rigtig godt nytår 
 
 
 
Venlig hilsen 
  
Søren Nabe-Nielsen 
Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge 
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Vigtige tidsfrister og puljer frem til 1.2.2018    

 

Indberetning på gladsaxe.dk/foreningsportalen frem til 1. februar 2018  

Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud, skal indberette foreningsoplysninger (årlige 
handlinger), medlemstal 2018 og opdatere bestyrelsesmedlemmers data. 
I kan gøre det fra 2. januar og indtil 1. februar 2018 på gladsaxe.dk/foreningsportalen med login. 
Under menuen ”Tilskud/Medlemmer” indberettes medlemstal og årlige handlinger.  
Under menuen ”Foreningsoplysninger” opdateres bestyrelsens data.  
 

Medlemsopgørelse  
Medlemstal skal fortsat indberettes én gang årligt og indberetning sker på portalen inden 1.2. 
”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”. 

 

For mange foreninger er det samme opgørelse af medlemmer, som I indberetter til kommunen og 
gennem CFR (www.medlemstal.dk). Kommunen benytter antallet af foreningsmedlemmer til 
blandt andet at beregne deltagertilskud, trænertilskud og ved fordelinger af indendørs og uden-
dørs lokaler og baner. 
 

Frister frem til 1.2.2018 for ansøgning og indberetning på gladsaxe.dk/foreningsportalen  

1. februar Foreningsoplysninger: årlige handlinger, medlemstal og bestyrelsens data  
1. februar  Deltagertilskud (for alle med medlemmer under 25 år) 
1. februar Trænertilskud (for idrætsforeninger med medlemmer mellem 6-25 år) 

 

 

 Nyt system i foråret 2018   
Gladsaxe Kommune får et nyt system indenfor lokalebooking, foreningsregistrering og tilskuds-
administration. Vi arbejder på højtryk på at nå i mål til systemovergangen pr. 1. april 2018 og vil 
orientere jer brugere, så snart vi er klar. Vi forventer, at overgangen sker i perioden op imod 
sommerferien 2018. Der vil komme mere information om booking af lokaler og baner for den 

kommende bookingsæson; indendørs lokaler 2018/19 og udendørsbaner 2018. 

 
 
 
 

Nem-ID, ny login-mulighed i det nye system   
Mange foreninger har allerede en NemID med de tilhørende ”medarbejder-
signaturer”, som gør det muligt for foreningen at legitimere sig digitalt på nettet, fx i forhold til 
banken, digital post og virk.dk. NemID kan også bruges når foreningen skal booke lokaler eller 
søge om tilskud i vores nye systemer. Derfor vil vi opfordre alle foreninger til at få adgangen – 
eller måske bare få tilføjet de rigtige ”medarbejdersignaturer” til foreningens NemID.  
Få mere information og bestil NemID medarbejdersignaturer via hjemmesiden for Nets DanID 
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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. 

 
 

E-boks 
Alle foreninger skal have en e-boks. Det er ikke meget post, I vil få i e-boks, men det er vigtigt, hvis 
I f.eks. lejer kantiner, skal betale for overnatning eller saldobrikker på idrætsanlæg eller andre 
ting, hvor foreningen skal betale.   
Se derfor i e-boksen jævnligt og sørg også der for, at mailadressen er opdateret. 
 
Tilskud til nye initiativer i 2018 
Har I en god idé til et nyt projekt, kan I søge Initiativpuljen om tilskud. Alle borgere, selvorganise-
rede grupper og foreninger kan søge tilskud til nye initiativer. Alle ansøgninger bliver forelagt  
Folkeoplysningsudvalget.  
 
Puljen til nye fritids- og idrætstilbud er en anden pulje, som kan give tilskud til aktiviteter og pro-
jekter, der er med til at understøtte et aktivt kultur-, fritids- og idrætsliv i Gladsaxe. 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 Idrætsudval-
get. 
 
Går du eller din forening med en idé til et lille lokalt initiativ eller en større event kan de Kulturelle 

Udviklingsmidler måske give tilskud. Projektet skal som minimum understøtte hensigterne i kul-
tur-, fritids- og idrætspolitikken, og projektets indhold skal særligt være rettet mod kunst og kul-
tur.  
 
Læs mere om de tre puljer i retningslinjer for tilskud på foreningsportalen under menuen ”regler 
og læsestof”, eller 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 til-
skud 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 delta-
gelse i foreninger i Gladsaxe og foreningen søger kontingenttilskuddet via portalen.  
 
Særligt for flygtninge tilbyder Dansk Flygtningehjælp 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 op til 18 år i flygtningefamilier på integrationsydelse. 
Meget mere om puljen kan findes på https://fritidspuljen.flygtning.dk/. 
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Stort og småt                                     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                            

 

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 eftersøge nye frivillige på frivilligjob.dk. Der ligger en særlig version med kun 
lokale job i Gladsaxe på gladsaxe.dk/frivilligportalen.  
 
Fundraising 

Gladsaxe Kommune har købt licens fra 1. november 2017 og et år frem til fonde.dk. Her på kom-
munens hjemmeside kan I finde mere information om oprettelse på fonde.dk, hvor man kan få 
information om relevante fonde, samt tips og tricks til fundraising. 
 

Byrådets idrætsmodtagelse 2018 

Mandag den 15. januar inviterer Gladsaxe Byråd til en modtagelse af danske mestre, oprykkere, 
OL-deltagere m.fl. Samme aften uddeles idrætslederprisen og prisen til en aktiv idrætsudøver. 
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 rådhuset. 
 

 

Sommerferieaktiviteter 2018  
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/sommer18 i perioden februar – 
marts 2018. 
 
Gladsaxedagen 2018 
Alle foreninger bliver indbudt til at deltage i 
Gladsaxedagen 2018, lørdag 25. august. 
Der vil som vanligt være åbent for tilmelding i 
løbet af foråret. I hører meget mere fra os. 
 

 

Foreningsmødet 2018   

Folkeoplysningsudvalget inviterer en gang om året alle foreninger til et aftenmøde. Samme aften 
bliver Ungdomslederprisen og Kulturlederprisen uddelt. Nærmere information følger. 
 
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 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 ”Det Sker”-annoncen i Gladsaxe 
Bladet, som er et udpluk af de arrangementer, som har bred offentlig interesse. 
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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. 
 
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    3957 5342 sornab@gladsaxe.dk  

Søren Nabe-Nielsen 

 

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  

 

Christel Gabs Kobæk   3957 5337 chrkob@gladsaxe.dk 

Gülten Uslu    3957 5349 bkfgoz@gladsaxe.dk 

Hanne Allesø    3957 5314 sofhal@gladsaxe.dk  

 

Telefontid dagligt Kl. 10-14   3957 5337 kultur@gladsaxe.dk   

Aflysning og bestilling af Login til foreningsportalen kultur@gladsaxe.dk 

Information om tilskud, lokalebooking, retningslinjer gladsaxe.dk/foreningsportalen 


