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Kære foreninger
Allerførst - tak for jeres bidrag til at gøre Gladsaxe til en god kommune at bo og leve i…
Gladsaxe Kommune er i stadig udvikling med nye tiltag og spændende udvikling på mange niveauer.
I 2016 har vi arbejdet med at udfærdige anbefalinger i en udviklingsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteter – en direkte følge af analysen, der blev foretaget i 2015. Det er et stort arbejde, der fortsætter langt ud i fremtiden, for vi skal hele tiden blive bedre til at udnytte de faciliteter, vi har
og prioritere eventuelle nye.
Derfor var det også en stor glæde, at Gladsaxe Kommune i 2016 købte det tidligere Blaagaard
Seminarium, med overtagelse 01.01.2017, med mange gode faciliteter og idrætslokaler. Et helhedsplans-arbejde går nu i gang for at afgøre, hvordan de mange nye kvadratmeter udnyttes bedst muligt.
Udendørs kom der også nye bevægelsesmuligheder til, da vi i august åbnede for Danmarks første
litteratur legeplads i Bibliotekshaven - et mekka for børn i mange aldre til både fysisk aktivitet og
et gensyn med nogle af de mest elskede titler fra børnelitteraturen.
Bookingsystemet er nogen gange træls, og en analyse har afdækket jeres, brugernes, behov og ønsker.
Bookingsystemer er ikke en hyldevare, så der bliver i 2017 arbejdet målrettet på at udvikle et
brugervenligt bookingsystem. Så tålmodigheden belønnes.
Det nye tiltag i den politiske beslutningsverden, et § 17, stk. 4 udvalg med både borgere og politikere
har i mere end et år arbejdet med anbefalinger til et nyt spillested. Anbefalingerne forelægges for
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i de tidlige måneder af 2017.
Og så blev Gladsaxe nomineret til prisen som Årets Aftenskolekommune. En ære, da det var de
lokale aftenskoler, der med deres indstilling ville kvittere for de gode forhold og det fine samarbejde
med kommunen. Og Gladsaxe blev Årets Aftenskolekommune 2016! Det er vi stolte over!
2017 byder på udvikling af en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik. Et spændende arbejde ligger forude.
Og så skal forvaltningen have en ny afdelingsleder, idet jeg efter fem gode, spændende, udfordrende
og meget interessante år nu er nået til den arbejdsfrie del af livet. Nu skal jeg være bruger på fuld tid!
Tak for nu og rigtig godt nytår.
Venlig hilsen
Nina Nielsen
Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge
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Vigtige tidsfrister og puljer
Indberetning af foreningsoplysninger senest 1. februar 2017
Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud, skal indberette foreningsoplysninger og medlemstal samt opdatere navne på bestyrelsesmedlemmer.
I kan gøre det fra 2. januar og indtil 1. februar 2017 på gladsaxe.dk/foreningsportalen med login.
Under menuen ”Tilskud/Medlemmer” indberettes medlemstal og årlige handlinger.
Under menuen ”Foreningsoplysninger” opdateres bestyrelsen, som findes under fanen ”Kontakt”.
Medlemsopgørelse – ny optællingsmetode fortsætter
Pr. 2016 blev det politisk besluttet at ændre på optællingsmetoden af foreningsmedlemmer, som
blandt andet benyttes til beregning af det årlige deltagertilskud til foreninger og ved lokalefordeling af indendørs og udendørs lokaler og baner.
Medlemstal skal fortsat indberettes én gang årligt og indberetning sker 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.
For mange foreninger betyder det en lettere og ensartet opgørelse af medlemmer, som indberettes både til kommunen og andre instanser som CFR og forbund.
HUSK frister for ansøgning og indberetning på gladsaxe.dk/booking
15. januar Frist for udendørsbaner (sommersæson 2017)
1. februar
Foreningsoplysninger, medlemstal
1. februar
Deltagertilskud (for alle med medlemmer under 25 år)
1. februar
Trænertilskud (for idrætsforeninger med medlemmer 6-25 år)
1. marts
Frist for indsendelse af tilskudsregnskab (for alle som har modtaget tilskud)
1. marts
Frist for indendørslokaler (vintersæson 2017-2018)
1. marts
Frist for kunstgræsbaner (sommersæson maj-oktober)
1. april
Undervisningstilskud nyt år samt afregning (aftenskoler)
1. april
Materieltilskud (for spejdere og kulturforeninger med medlemmer under 25 år)
30. juni
Lokaletilskud
1. september Frist for kunstgræsbaner (vintersæson oktober – april)
1. september Tilskud til kulturelle foreninger
1. september Materieltilskud (for spejdere og kulturforeninger med medlemmer under 25 år)
1. november Transporttilskud til særlige stævner og turneringer
Book os for hjælp til foreningsportalen
Har din forening brug for hjælp til foreningsportalen, så kontakt os på 3957 5337
dagligt mellem kl. 10-14 og vi aftaler dato og tidspunkt, hvor I kan kigge forbi.
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Sæsonbookinger, elektronisk ansøgning
Sæsonbookinger for sæson 17/18 skal søges
elektronisk via gladsaxe.dk/booking.
Alle foreninger, som har haft sæsonbookinger
i 2016/17 skal være opmærksom på de to
årlige søgefrister:
15. januar for udendørs-baner og
1. marts for indendørs baner/lokaler samt
kunstgræsbaner.
Ønsker til nye tider kan ligeledes søges på
bookingportalen inden fristerne.
Bookingbekræftelser er tilgængelige på foreningsportalen efter fordelingerne.
Aflysninger af tider
Aflysninger af tider – enkeltdato eller sæsonbookinger – skal sendes til lokaler@gladsaxe.dk
I denne sæson er der forsøg med at idrætsforeninger, som har tider på kunstgræsbaner, skal
afbooke egne tider direkte på portalen. Herefter informerer FIG andre idrætsforeninger for
eventuel booking af de ledige tider, ligeledes via portalen.
Tjek jeres konto
Hvis jeres forening skal modtage tilskud i 2017, skal I sikre jer at foreningen har et gyldigt CVRnummer, som banken skal sørge for at opkoble til jeres NemKonto.
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. 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 særligt
vigtigt, hvis I f.eks. lejer kantiner, overnatning, 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 2017
Har I en god idé til et nyt projekt, kan I søge Initiativpuljen om tilskud. Alle borgere, selvorganiserede grupper og foreninger kan søge tilskud til nye initiativer. Alle ansøgninger bliver forelagt
Folkeoplysningsudvalget. I kan forvente svar en uge efter udvalgets behandling.
Puljen til nye fritids- og idrætstilbud er en anden pulje, som kan give tilskud til aktiviteter og projekter, 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 Idrætsudvalget.
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 idrætspolitikken, og projektets indhold skal særligt være rettet mod kunst og kultur.
Læs mere om de tre puljer i retningslinjer for tilskud på foreningsportalen under ”regler og læsestof”. Eller på gladsaxe.dk under tilskud og puljer.
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Tilskud til kontingent, fritidspas
Fritidspas er et tilbud til børn i 0.-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 forening,
kan få betalt kontingent for gratis deltagelse. Det er skolens ledelse, der udsteder fritidspasset til
deltagelse i foreninger i Gladsaxe.
I starten af 2017 overgår ansøgning om Fritidspas til Foreningsportalen. Det er fortsat barnets
skole, der udsteder passet, men foreningens kontingentopkrævning sker fremover elektronisk.
Indtil da kan I sende kopi af udstedt fritidspas til kultur@gladsaxe.dk
Er barnet ældre end 6. klasse og under 18 år, kan idrætsforeninger eller forældrene søge tilskud
i det landsdækkende støttekoncept ”Idræt for alle børn”. Se for mere på alleboern.dif.dk
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
og også unge fra 18 til 30 år, som modtager integrationsydelse.
Meget mere om puljen kan findes på https://fritidspuljen.flygtning.dk/.

Stort og småt
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Byrådets idrætsmodtagelse 2017
Tirsdag den 10. 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 2017
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/sommer17 i perioden februar – marts 2017.
Gladsaxedagen 2017
Alle foreninger bliver indbudt til at deltage i
Gladsaxedagen 2017, lørdag 26. august.
Der vil som vanligt være åbent for tilmelding
i løbet af foråret.
I hører meget mere fra os.
Foreningsmødet 2017
Folkeoplysningsudvalget inviterer en gang
om året alle foreninger til et aftenmøde.
Samme aften bliver Ungdomslederprisen
og Kulturlederprisen uddelt.
Mødet afholdes onsdag 4. oktober 2017.
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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.
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.
Har I særlige arrangementer, har vi mulighed for at bringe information til borgerne via gladsaxe.dk
og kommunens Facebook.
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

kultur@gladsaxe.dk

Idrætskonsulent Pia Bagger
Fritidskonsulent Rikke Clausen
AC-medarbejder Kirsten 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/booking
lokaler@gladsaxe.dk

Tilskudsansøgninger

gladsaxe.dk/foreningsportalen

Login til foreningsportalen

kultur@gladsaxe.dk
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