Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Nyhedsbrev
April 2018
Husk at videresende nyhedsbrevet til jeres trænere, ledere,
bestyrelser og sætte det på foreningens hjemmeside
Anlægssager
Kommunalbestyrelsen har godkendt nedenstående anlægssag på deres møde den 27.
november 2017:
Godkendt fremrykning af anlægsbevilling til nyt basketballgulv i Ballerup
Super Arena fra 2018 til 2017.
Kommunalbestyrelsen har godkendt nedenstående anlægssag på deres møde den 18.
december 2017:
Godkendt anlægsbevilling på 16,17 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse af
kommunens ejendomme i 2018. Vedligeholdes efter prioriteret rækkefølge.
Kommunalbestyrelsen har godkendt nedenstående anlægssag på deres møde den 26.
februar 2018:
Godkendt anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2018 til fodboldbane - nyt
kunstgræs i Ballerup Idrætspark. Banen omlægges.

Ballerup Lederakademi
Center for Skoler, Institutioner og Kultur inviterer foreningsledere i Ballerup Kommune
til deltagelse i et lederakademi – ”Ledelse til tiden”.
Lederakademiet er for dig, der allerede har lederopgaver og for dig, der overvejer at
påtage dig lederopgaver i en forening.
Du får ny viden, flere værktøjer og nye perspektiver på din ledergerning. Du får den
fra kompetente oplægsholdere –og selvfølgelig fra de andre, topmotiverede
foreningsledere, der er med i forløbet.
Lederakademiet – ”Ledelse tiden” – starter fredag den 21. september 2018 og
afsluttes med middag og overrækkelse af diplomer i februar måned 2019. Vi mødes
cirka en gang om måneden.
Undervejs skal der bl.a. arbejdes med projektledelse, så tænk allerede nu på en
foreningsrelateret idé, du kan få hjælp til at realisere.
Ballerup Kommune yder uddannelsestilskud til deltagelsen.
Der udsendes invitation til deltagelse i uge 15. Invitationen vil tilgå formand og
kontaktpersonen i foreningen.
Kontaktperson:
Peter Bøgelund
pbl@balk.dk
2069 1361

Ved strejke - kultur og fritidsområdet:














De kommunale idrætsanlæg og haller er åbne for klubber og foreninger som
normalt.
East Kilbride Badet holder åbent for klubber og offentligheden som normalt.
Der vil være lukket i de tidsrum, hvor der normalt er skoleundervisning.
Ballerupbibliotekerne herunder Måløv Kulturhus og Kulturhus Skovlunde holder
åbent som normalt.
Baltoppen Live holder åbent som normalt.
Forenings- og Frivilligcenter Tapeten holder åbent som normalt.
Vognporten holder åbent som normalt.
Baghuset holder åbent som normalt.
Ballerup Museum holder åbent som normalt.
Ballerup Musik- og Kulturskole holder åbent som normalt. Undervisningen på
selve musik- og kulturskolen og på de enkelte folkeskoler kører som normalt.
Der vil bliver rengjort som normalt.
Ballerup Vagtkorps vil kunne tilkaldes som normalt og der vil blive holdt opsyn
med alle de kommunale ejendommene som normalt.
Kommunens tekniske vagt arbejder som normalt.
Der vil være mulighed for på almindeligvis at bestille serviceopgaver via
Borgertip.

Bøtø Strandpark
En fantastisk ramme om foreningens weekendtræf eller den store
familiefest
Bøtø Strandpark er et dejligt åndehul i grønne omgivelser tæt på Østersøens blå
bølger. Skoler, foreninger og private kan leje ferieejendommen, som kan bruges til
mange formål.
Skræddersy dit ophold
Der er plads til 90 gæster med overnatning og maden behøver I ikke tænke på. Der er
nemlig fuld forplejning under hele opholdet efter jeres ønsker.
Læs mere på www.botostrandpark.ballerup.dk
Bøtø Strandpark er Ballerup Kommunes feriekoloni. Bøtø Strandpark ligger på Falster
4 km. fra Marielyst by og kun 300 meter fra Østersøen.
Udtalelser om Bøtø:
” Det er fuldstændig fantastisk! Omgivelserne er perfekte, der er plads til mange, og
du kan holde en stor fest til en god pris.”
”Vi tager en weekend til Bøtø hvert år og nyder et par dages intensiv kortræning og
socialt samvær. Forplejningen er i top, og der er god plads både inde og ude.”

Skolen i virkeligheden – midler til foreninger
Ballerup Kommune arbejder med at udvikle den åbne skole og den åbne
daginstitution, og her er foreningerne en vigtig spiller. I 2018 er der derfor afsat et
beløb til at godtgøre foreninger de udgifter, der er til udvikling og gennemførsel af tre
undervisningstilbud til skoler og/eller daginstitutioner.
Hvad kan der søges midler til?
Foreningen kan søge økonomisk støtte til udvikling og gennemførsel af tre testforløb,
der gratis tilbydes skolerne. Der kan søges til følgende udgifter:
-

Timeløn til instruktør: Maksimalt 300 kr./timen. Timeantallet må gerne være
inklusiv forberedelse på dagen. Dog maksimalt fra 30 minutter inden forløbets
start til 30 minutter efter forløbet er afsluttet.

-

Indkøb af materialer. Maksimalt for 2.500 kr. Bemærk, hvis der er tale om
”genanvendelige” materialer, skal disse være tilgængelige til efterfølgende,

lignende forløb.
-

Dækning af transport. Dog kun til transport inden for Hovedstadsområdet. Til
dækning af kørsel i egen bil benyttes statens laveste kørselstakst som i 2018
er 1,94 kr. pr. km. Herudover dækkes udgifter til billetter til offentlige
transportmidler.

Er forløbet en succes, og ønsker foreningen at gennemføre flere forløb, skal den
enkelte skole selv finansiere den eventuelle udgift, foreningen har behov for at få
dækket.
Sådan ansøges midlerne
Send en kortfattet ansøgning med beskrivelse af:
-

Forløbets indhold
Forløbets omfang (tid)
Målgruppen (klasseårgang, børnehave)
Økonomi

Ansøgningen sendes til kultur@balk.dk. Midlerne bevilges løbende og efter først-tilmølle-princippet. Forvent en svartid på ca. 5 arbejdsdage. I ferieperioder dog lidt
længere.
Bevilges pengene skal foreningen oprette tilbuddet på
www.skolenivirkeligheden.dk/ballerup.

Danske mestre sæson 2017/2018
Husk at give os besked, hvis jeres forening har atleter, der er blevet danske mestre i
efteråret 2017 eller bliver det i løbet af foråret 2018.
Besked om danske mestre sendes til kultur@balk.dk.
Receptionen afholdes den 12. juni 2018 i kantinen på Ballerup Rådhus. De foreninger,
der har oplyst, at de har danske mestre, får tilsendt en invitation.

QR koder på kunstværker
Ballerup Kommune har over 130 offentlige kunstværker i byrummet. Kultur- og
Fritidsudvalget har bevilget midler til at opgradere informationsindsatsen omkring
værkerne. Det betyder, at et storstilet projekt er blevet igangsat, der bl.a. indbefatter
opsætning af skilte med QR-koder på alle kunstværker. Herudover opdateres alle
kunstbeskrivelserne på ballerup.dk/kunstguiden.
Vi håber, at foreninger kan se muligheder i QR-koderne. De kan måske benyttes til
skattejagt, orienteringsløb, til særlige gåture, stavgang mv.
Har din forening en god idé, men har brug for hjælp til at udføre den, så send en mail
til kultur@balk.dk. Vi hører selvfølgelig også meget gerne fra jer, der med succes har
benyttet QR-koderne til et projekt. Den gode idé kunne nemlig inspirere andre.
God kunstjagt!

Ny kulturfestival for børn og unge
I 2018 lancerer Kulturtjenesten og det lokale kulturnetværk et nyt kulturprojekt i
Ballerup for børn og unge. Ballerup Børnekulturfestival strækker sig fra og med
sommerferien til og med efterårsferien, hvor en række forskellige arrangører som
kulturinstitutioner, dagtilbud, klubber og skoler arbejder selvstændigt og på tværs, om
at skabe kulturelle begivenheder.
Der arbejdes på at festivalen bliver årligt tilbagevendende. Den overordnede ramme
for festivalen er det årlige kulturtema og projektets styrke ligger i, at alle arbejder
sammen om et fælles tema og at børn og unge dermed møder temaet i forskellige
afskygninger. I 2018 er temaet Middelalder & Fantasy.
Ballerup Børnekulturfestival er for alle, der har lyst, og jo flere arrangører, der byder
ind, jo større, bedre og mere værdifuld bliver festivalen for vores børn og unge. Derfor

er festivalen selvfølgelig også åben for foreninger, der kan se en idé i at arbejde med
det pågældende tema.
I løbet af foråret etableres en hel ny hjemmeside: bornefestival.ballerup.dk
Her kan du læse mere om børnekulturfestivalen, om årets tema og hvordan din
forening bliver en del af festivalen.

Aktivitetstilskud og foreningsregnskab
Der har været tryk på for at få udbetalt dette års aktivitetstilskud. I år var der to
særlige udfordringer.
1.
2.

Kommunens økonomisystem lukkede ned den 27. marts og et nyt er først
blevet taget i brug den 4. april. I den mellemliggende periode kunne der ikke
bogføres, dvs. ikke udbetales tilskud.
Det har været tidskrævende at få indsamlet korrekt udfyldt ansøgninger og
tilskudsregnskaber.
De væsentligste fejl er:
Manglende indsendelse af tilskudsregnskab og/eller ansøgning
Regnskaber og tilskudsansøgninger fremsendes i én fil
Tilskudsregnskabet mangler underskrifter fra en eller flere
bestyrelsesmedlemmer
Manglende afkrydsning vedr. indhentning af børneattester på ansøgning
Regnskabet er ikke underskrevet af revisor
Revisor er en del af bestyrelsen

For den enkelte ansøgning og eller regnskab kan det virke som småting, men
tilsammen ligger der rigtig mange arbejdstimer i at få alle dokumenter frem og udfyldt
korrekt.
Derfor vil vi næste år i god tid inden ansøgningsfristen invitere til et minikursus i
udfyldelse af tilskudsregnskab og ansøgning. Vi håber mange af jer vil benytte jer af
muligheden for en hurtig genopfriskning af jeres viden om, hvordan det skal gøres. I
vil høre nærmere, når der er fastsat en dato.

Aktivitetstilskud 2018:
0 - 6 år
7 - 12 år
13 - 18 år
19 - 24 år

213,16
426,32
639,48
213,16

kr.
kr.
kr.
kr.

For handicappede er beregningen lidt anderledes:
0 - 24 år
over 24 år

639,48 kr.
426,32 kr.

HUSK at overholde ansøgningsfrister
Ansøgningsfrister
Foreninger:
Ansøgning om uddannelsestilskud 1. januar, 1. maj og 1. september
Ansøgning om aktivitetstilskud 15. februar
Aflevering af tilskudsregnskab 15. februar
Erklæring om indhentelse af børneattester 15. februar
Beretning (nye foreninger) 15. februar
Ansøgning om løntilskud 1. april
Vækstpuljen løbende
Ansøgningsfrist 1. juni til Kunstgræsbaner
Aftenskoler:
Aflevering af regnskab 1. april
Ansøgning om tilskud til private lokaler 1. april

Ansøgning om tilskud fra inventarpuljen 1. april
Ansøgning om tilskud 1. oktober
Foreninger og Aftenskoler
Faglokaler: 1. maj
Haller, svømme- og gymnastiksale: 1. december
Ansøgning om haller, svømme- og gymnastiksale til træning i jule- og sommerferien i
forbindelse med deltagelse i stævner, skal ske en måned før henholdsvis jule- og
sommerferien (der åbnes kun en hal i denne periode)

Kontaktpersoner i Center for Skoler, Institutioner og Kultur
Jens Overgaard, kulturchef
Tlf. 2535 3747
Jeanette Aunsø Esbensen, politisk servicering på kulturområdet,
personaleadministration i centeret og de decentrale institutioner, der hører ind under
centeret
Tlf. 2170 3435
Peter Bøgelund, idræts- og fritidsinspektør
Tlf. 2069 1361
Anne Rasmussen, kulturkonsulent
Tlf. 7230 9535
Gry Andersen, foreningsgodkendelser og – vedtægter, -tilskud, -regnskaber, beretninger, -børneattester og webredaktør
Tlf. 2913 7735
Tina Eckhaus, anvisning af foreningslokaler/nøglelokaler, faglokaler, idrætslokaler
mv./udlejning af selskabslokaler/nøglebrik-administration.
Tlf. 4477 3004
Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren på
Kulturportalen/ aftenskoler/sommerferieaktiviteter/reception for Danske
Mestre/foreningernes nytårskure
Tlf. 2913 5587
Sinne Munch Eliasen, elev
Tlf. 4477 3005.

