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Fritidsnyt 2021 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2020 har på alle måder været et usædvanligt år, for alle i Danmark og i hele verden. Også for jer 

foreninger her i Gladsaxe. Jeg vil gerne sige jer mange tak for jeres gode indsats i disse uvante tider. 

Der har været flere perioder, hvor der har været helt lukket for aktiviteter, andre perioder med 

færre deltagere, nogle perioder med kun udendørs osv. osv. Men tak for, at I hele tiden har forsøgt 

at holde gang i Gladsaxe til trods for alle udfordringer med ekstra rengøring, ekstra afstand og 

afspritning. Det har ikke været nemt, og er det stadig ikke, men de fleste af jer har stået det i 

gennem til trods og fundet løsninger. 

 

Også tak til de foreninger, der bidrog til vores almindelige sommerferieaktiviteter og til de 

ekstraordinære, der blev sat i gang pga. corona. Vi kører med det vanlige koncept for GladSommer 

igen i 2021. Vi sender invitation i februar til alle foreninger med børn og unge. 

 

Gladsaxedagen måtte for første gang nogensinde aflyses i 2020. Vi er klar igen 21. august 2021. Og 

håber, at vi kan gennemføre med lige så mange deltagende foreninger og besøgende som tidligere. 

 

Nyhed: 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har oprettet en pulje til imødekommelse af særlige ønsker.  

Puljen hedder ”Puljen til ændrede brugerbehov”. På udvalgets møde i januar er den første 

tildeling for hele udvalgets område til behandling.  

 

Vi håber, at 2021 bliver et år med færre udfordringer, så vi sammen kan dyrke fællesskaberne i 

Gladsaxe uden at skulle bekymre os om smitterisiko undervejs. 

 
 
                                                                       God jul og rigtig godt nytår 

 
Søren Nabe-Nielsen 

Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge 

 
Kultur, Fritid og Unge 
Gladsaxe Kommune 
December 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kære foreninger 

Julemanden på Rådhuspladsen 2019 



2 
 

Vigtige frister for indberetning og ansøgning frem til 1. marts 2021    

 

Følgende ordnes på gladsaxe.dk/tilskud 

 01.02. Foreningsoplysninger og medlemstal (foreninger, som låner lokaler og søger tilskud)  

  01.02. Deltagertilskud (foreninger med medlemmer under 25 år)                    

 01.02. Trænertilskud (idrætsforeninger med medlemmer mellem 6-25 år) 

 

Følgende ordnes på gladsaxe.dk/booking 

15.01. Ansøgning om udendørsbaner (sommer 2021)  

01.02. Bestyrelsesmedlemmer - opdatering af foreningens stamoplysninger   

01.03. Ansøgning om indendørs lokaler og baner (efterår 2021- forår 2022) 

 

CVR-nummer, Nem-konto, E-boks og NemID (medarbejdersignatur) 

• 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. 
 

• Husk at foreningens nem-konto (bankkonto) skal være knyttet til foreningens cvr.nr. Det  
skal foreningens bank sørge for.  

 

• 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 for, at mailadressen er opdateret. 
Bookingbekræftelser og tilskudsmeddelelser får I ikke i e-boks. 

 

• Gladsaxe.dk/tilskud kræver login med NemID. Mange foreninger har allerede NemID med 
tilhørende ”medarbejdersignatur”. Få mere information og bestil NemID medarbejdersignatur 
via hjemmesiden medarbejdersignatur.dk 

 

Foreningsoplysninger og medlemstal 2021 - Indberettes fra januar 2021 

Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud skal indberette foreningsoplysninger og 

medlemstal. I skal være opmærksomme på, at indberetningen af medlemstal sker på forskellige 

måder, afhængigt af hvilken forening du repræsenterer: 

 

• Idrætsforeninger indberetter medlemstal til det Centrale Forenings Register (CFR) på 
medlemstal.dk. Vær opmærksom på optællingsvejledning hos CFR.  

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

 

Alle foreninger som søger om deltagertilskud og trænertilskud skal også oplyse de samme medlemstal 

i forbindelse med tilskudsansøgning. Dette fremgår af tilskudsansøgningen på gladsaxe.dk/tilskud. 

 

Opdatér bestyrelsesmedlemmer inden 1. februar 2021 

Foreningens kontaktoplysninger og bestyrelsesmedlemmer kan ses under menuen ”Forening” 

på gladsaxe.dk/booking. Alle personer, som står 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! 

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/lokaler-og-pladser/book-lokaler-pladser-og-idraetsbaner
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
https://www.medarbejdersignatur.dk/
https://medlemstal.dk/
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/lokaler-og-pladser/book-lokaler-pladser-og-idraetsbaner


3 
 

 

gladsaxe.dk/booking   

Der er åbent for ansøgning om udendørsbaner 2021 og indendørs lokaler og baner 2021/2022.  

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. 

               
 

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. 

 
Trænertilskud 2021 

Foreningerne skal indsende afregning for trænertilskud for 2020 inden 01.02.2021 som vanligt, 

dvs. vedlagt træneraftaler og udbetalingsdokumentation. Men da 2020 jo ikke har været et typisk 

år, har det politiske udvalg bedt forvaltningen om, i samarbejde med FIG, at lave forslag til 

fordeling af trænertilskud for 2021. Der er derfor brug for lidt ekstra behandlingstid, så tilskuddet 

kan forventes udbetalt 01.04.2021. 

 

Tilskud til nye initiativer i 2021 

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. 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.  

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/lokaler-og-pladser/book-lokaler-pladser-og-idraetsbaner
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/lokaler-og-pladser/book-lokaler-pladser-og-idraetsbaner
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/find-en-forening
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/find-en-forening
http://www.gladsaxe.dk/booking
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• Kulturelle Udviklingsmidler er støtte til lokale initiativer eller større events 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 

 

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 betaling af 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 hvor andre tilskud søges i portalen. 

I 2021 vil vi revidere fritidspasset, og vil i den forbindelse invitere de foreninger, der allerede har 

børn og unge, der bruger ordningen, til en drøftelse af ordningen set fra foreningsside. 

 

Der er 2021 tilført flere midler til ordningen, så vi fremover har et budget på 200.000 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

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  

Konsulent Dorthe Kargo   dokamo@gladsaxe.dk 

 

Mia Madsen    3957 5367 miamad@gladsaxe.dk 

Gülten Uslu    3957 5349 bkfgoz@gladsaxe.dk  

Hanne Allesø    3957 5314 sofhal@gladsaxe.dk  

Lokalebooking   3957 5337 kl. 10-14 

 

Selvbetjening  

Tilskudsportal TAS     www.gladsaxe.dk/tilskud    tilskud@gladsaxe.dk  

Bookingportal WFP www.gladsaxe.dk/booking  lokaler@gladsaxe.dk  

Foreningsregister www.gladsaxe.dk/findenforening 

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/fritidspas
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
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:kajunp@gladsaxe.dk
mailto:dokamo@gladsaxe.dk
mailto:miamad@gladsaxe.dk
mailto:bkfgoz@gladsaxe.dk
mailto:sofhal@gladsaxe.dk
http://www.gladsaxe.dk/tilskud
mailto:tilskud@gladsaxe.dk
http://www.gladsaxe.dk/booking
mailto:lokaler@gladsaxe.dk
http://www.gladsaxe.dk/findenforening

