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Fritidsnyt 2020 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
I 2019 har vi i Gladsaxe sat fokus på FN’s Verdensmål. I regi af Folkeoplysningsudvalget blev indsatsen 
”Medlem for 1 dag” søsat, som en del af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik: ”Rummelige 
fællesskaber og kreative frirum”.  
 

 
Gladsaxe Kommunes vision er at arbejde for en bæredygtig udvikling - økonomisk, socialt og miljømæssigt. 
Med denne ambition som sigtepunkt har Byrådet besluttet, at Gladsaxestrategien for 2018-2022, skal  
afspejle 7 af FN’s Verdensmål i 6 målsætninger som indgår i strategien. De 6 målsætninger skal leve,  
og det kræver, at vi arbejder med dem og omsætter dem til handlinger på alle niveauer:  
 
De 6 målsætninger er: 

 

 - Børn og unge former fremtiden  - Attraktiv erhvervsby med jobvækst - Lige muligheder for at lykkes 
 - Grøn og levende by - Sundhed og trivsel hele livet  - Klimavenlig by 
 
Kultur-, fritids- og idrætslivet indgår i flere af målsætningerne og bidrager til en levende og aktiv by  
med rummelige fællesskaber og mod til at tænke nyt. I ”Medlem for 1 dag” viste FIG, BUS og Kulturen,  
at der er et stort potentiale i at samarbejde.  28 foreninger holdt således dørene åbne for nye 
medlemmer i en tre ugers periode i efteråret.  

 

 
Facilitetsudviklingen indenfor idrætsområdet fortsatte i 2019. Her deltog over 20 foreninger med  
såvel nye som tidligere præsenterede anlægsprojekter. Projekterne blev efterfølgende prioriteret og 
fremsendt til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på at indgå i den politiske budgetproces. 
 
I budgetaftalen for budget 2020-2023 blev der afsat en pulje til ændrede brugerbehov. Puljen er i 
2020 på 4,7 mio. kr., og fra 2021 og frem på 1,7 mio. kr. pr. år. Puljen skal sikre, at der sker de  
nødvendige tilpasninger, som følge af ændrede brugerbehov på udvalgets område.  
 
På årets sidste møde i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget blev det besluttet at igangsætte arbejdet  
med en række af de anlægsprojekter, som foreningerne har præsenteret i forbindelse med  
Facilitetsudviklingen indenfor idrætsområdet og ønsker fra Telefonfabrikken. 

 

 
På kulturområdet har Kulturen deltaget i et møde med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, hvor  
de præsenterede og drøftede Kulturens strategiplan for udvikling af Kulturhuset Telefonfabrikken. 

 

 
 

 
Kultur, Fritid og Unge 
Gladsaxe Kommune 
December 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære foreninger 
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I 2019 blev en af de helt gamle aftenskoler – Gladsaxe Oplysnings Forbund - indlemmet i Folkeligt Oplysnings 
Forbund. Det var en fredelig indlemmelse, som medfører, at der fortsat er et mangfoldigt og imponerende 
udbud af tilbud til borgerne.  
 
Spejderne gør et fantastisk og stabilt arbejde, som de har gjort i mange år. Et udtryk for deres styrke  
og kontinuitet var fejringen af 100 året for DDS 1. Søborg. 
 
I det hele taget bliver der til stadighed taget hånd om vores fællesskaber og kultur til glæde for vores fælles  
liv i Gladsaxe.  

 
Tak for 2019 og tak for jeres indsats. Gladsaxe er et godt sted at bo for alle aldersgrupper.  En væsentlig del 
skyldes jer og jeres foreningers medlemmer.                                                                                          
 
                                                                       God jul og rigtig godt nytår 

 
Søren Nabe-Nielsen 

Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge 
 
 

 
 

 
Vigtige frister for indberetning og ansøgning frem til 1. marts 2020    
 

 1.2   Foreningsoplysninger og medlemstal (foreninger, som låner lokaler og søger tilskud) gladsaxe.dk/tilskud  
  1.2   Deltagertilskud (foreninger med medlemmer under 25 år)                  gladsaxe.dk/tilskud    
 1.2   Trænertilskud (idrætsforeninger med medlemmer mellem 6-25 år)  gladsaxe.dk/tilskud 

1.2   Bestyrelsesmedlemmer - opdatering             gladsaxe.dk/booking   
15.1 Ansøgning om udendørsbaner                        gladsaxe.dk/booking  
1.3    Ansøgning om indendørs lokaler og baner   gladsaxe.dk/booking 

  
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 (bankkonto) skal være knyttet til foreningens cvr.nr. Det skal 
foreningens bank sørge for.  
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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. 

 
Foreningsoplysninger og Medlemstal 2020   -  indberettes fra januar 2020 
Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud skal indberette foreningsoplysninger og 
medlemstal. 
I år skal I være opmærksomme på at indberetningen af medlemstal sker på forskellige måder,  
afhængigt af hvilken forening du repræsenterer: 

 

 Idrætsforeninger indberetter medlemstal til det Centrale ForeningsRegister (CFR) på 
medlemstal.dk. 

 Alle øvrige foreninger indberetter medlemstal via TAS (Tilskudssystemet) på 
gladsaxe.dk/tilskud. 

 

Alle foreninger som søger om deltagertilskud og trænertilskud skal også oplyse udvalgte medlemstal, i 
forbindelse med tilskudsansøgning. Dette fremgår også af tilskudsansøgningen på gladsaxe.dk/tilskud. 
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. 
 
Opdatér bestyrelsesmedlemmer inden 1. februar 2020 
Foreningens kontaktoplysninger og bestyrelsesmedlemmer kan ses under menuen ”Forening” 
på gladsaxe.dk/booking. Alle personer, som er listet under brugeradministration, har adgang til 
WFP-bookingsystemet. Tilret roller eller slet brugere fra oversigten, hvis de ikke længere er i 
bestyrelsen eller skal have adgang til systemet.   
OBS - Nye bestyrelsesmedlemmer kan først tilføjes, når personen selv har oprettet sig som bruger 
eller I kontakter os for oprettelse af nye brugere! 

 

gladsaxe.dk/booking   
Der er åbent for ansøgning om udendørsbaner 2020 og indendørs lokaler og baner 2020/2021.  
Ansøgningsfristen er 15. januar for udendørsbaner og 1. marts for indendørs lokaler og baner. 
HUSK at vælge forløbsbooking i menuen – her skal søges både enkeltdatoer og forløbsbookinger. 
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Hent Bookingapp  - Foreningsbooking 
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 gladsaxe.dk/booking. 
 

  
 
            

 
 
gladsaxe.dk/findenforening – foreningsregister 
Tjek om jeres forening er med i registret, gladsaxe.dk/findenforening.   
Jeres forening bliver først synlig efter gennemgang af oplysningerne og jeres tilladelse er givet til 
at vi må vise oplysningerne i foreningsregistret.  
Tjek foreningens kontaktoplysninger og tillad visning på gladsaxe.dk/booking under menuen 
”Forening”.  Tilret evt. oplysningerne om aktivitetsadresse, telefonnr., mailadresse, hjemmeside 
og skriv gerne en kort beskrivelse af foreningen, fx jeres aktiviteter og historie. 
Vær opmærksom på at der ikke er hemmelige adresser og telefonnumre blandt foreningens data. 

 
 
Nye retningslinjer for kurser – Tilskud til uddannelse  
Folkeoplysningsudvalget har med virkning fra 1.1.2020 besluttet nye retningslinjer for tilskud til 
uddannelse. Puljen vil være åben for ansøgninger fra januar 2020 på gladsaxe.dk/tilskud. De 
nærmere retningslinjer kan ses på gladsaxe.dk/tilskud. Der gives nu tilskud til uddannelse af 
trænere, ledere og instruktører samt tilskud til kvalificering af foreningernes ledelse. Vær specielt 
opmærksom på, at tilskuddet skal søges senest 30 dage efter kursets afholdelse. 
 
 
Tilskud til nye initiativer i 2020 
Har I en god idé til et nyt projekt eller en aktivitet, har vi flere forskellige tilskudspuljer: 

 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.  

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

 
Har I spørgsmål om et projekt, så kontakt en af konsulenterne.  
Læs mere om de tre puljer på gladsaxe.dk/tilskud 
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Tilskud til kontingent, fritidspas 
Fritidspas er et tilbud til børn og unge i 0.- 10. klasse i de kommunale skoler og til medlemskab af 
en af de lokale foreninger i Gladsaxe. 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 gladsaxe.dk/tilskud.  
 

 
 

 
Stort og småt                                     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                            

Byrådets idrætsmodtagelse for idrætsåret 2020 
Mandag den 20. januar 2020 inviterer Gladsaxe Byråd til fejring 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. Der er udsendt invitationer og tilmelding er 6. januar 2020. 
 
Sommerferieaktiviteter 2020 
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/sommerinstruktor i perioden februar – marts 2020. 
 
Gladsaxedagen 2020 
Alle foreninger bliver indbudt til at deltage i Gladsaxedagen 2020, lørdag 22. august. 
Der vil som vanligt være åbent for tilmelding i løbet af foråret. I hører meget mere fra os. 
 
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. 
 
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.  
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Reklame for jeres arrangementer 
KultuNaut.dk er en aktivitetskalender, hvor I som forening kan reklamere for åbne arrangementer. 
KultuNaut.dk er en landsdækkende kultur- og eventportal, som bliver opdateret af dem, der 
lægger arrangementerne på - altså jer.  
 
Kataloget ’Fritidslivet ind i skole’ 
Kataloget er under revision, og vi regner med at have det færdigt snart. Arbejdet med den åbne 
skole i Gladsaxe og samarbejdet med fritidslivet er fortsat aktuelt.  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.  
 

 
 

Vi arbejder for jer 
 
Afdelingsleder Søren Nabe-Nielsen  3957 5342 sornab@gladsaxe.dk  
 
Konsulent Pia Bagger   3957 5338 bkfpba@gladsaxe.dk 
Konsulent Rikke Clausen    3957 5339 bkfrcl@gladsaxe.dk 
Konsulent Kasper Jungersen Pedersen  3957 5456 kajunp@gladsaxe.dk  
 
Administrative medarbejdere  3957 5337 kl. 10-14 
Mia Madsen    3957 5367 miamad@gladsaxe.dk 
Gülten Uslu    3957 5349 bkfgoz@gladsaxe.dk  
Hanne Allesø    3957 5314 sofhal@gladsaxe.dk  
 
Selvbetjening  
Tilskudsportal TAS     www.gladsaxe.dk/tilskud    tilskud@gladsaxe.dk  
Bookingportal WFP www.gladsaxe.dk/booking  lokaler@gladsaxe.dk  
Bookingapp  foreningsbooking  
Foreningsregister www.gladsaxe.dk/findenforening 


