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Foreningsmøde den 29. august 2018, kl. 18.00.
Invitation til foreningsmødet er den 19. juli sendt ud på mail. Programmet for mødet
er sendt ud til formænd og kontaktpersoner for de godkendte folkeoplysende
foreninger den 17. august 2018.

ForeningsService Booksys
Alle foreninger, der er registreret i Foreningsvejviseren i Foreningsservice for Ballerup
Kommune (Booksys) har i juni måned modtaget en mail vedr. oprydning i
Foreningsvejviseren. Vejledning til Ballerup Kommunes Foreningsservice, blev
ligeledes sendt ud - http://www.kiehn.dk/booksys/BallForeningsservice.htm#
Som I kan se af vejledningen har Center for Skoler, Institutioner og Kultur besluttet,
at ud over formand, kontaktperson og kasserer, kan I nu også tilknytte trænere og
bestyrelsesmedlemmer.

Integrationspuljen
Har du og din forening en idé til en integrationsfremmende indsats? Så læs med her.
Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune har en integrationspulje, hvor du/I kan
søge op til 50.000 kr. til integrationsfremmende aktiviteter i lokalsamfundet.
Overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye aktiviteter, projekter og
enkeltstående arrangementer eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Ønsket
er, at de integrationsfremmende initiativer efterfølgende kan køre videre af egen drift.
Ansøgningerne til Integrationspuljen behandles løbende på Kultur- og Fritidsudvalgets
møder. Læs om alt det praktiske her: ballerup.dk/integrationspuljen

Søg midler
DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) vil til september dele lidt over 2 mio. kr. ud til
folkeoplysende projekter.
Det sker via tre puljer:






Støttepuljen - for de økonomisk trængte. Her skal der blot argumenteres for,
hvilken forskel et (drift-) tilskud på 40.000 kr. vil gøre for foreningen.
Ansøgningsfrist 1. september.
DFS' udviklingspulje - for alle DFS' medlemmer, på nær oplysningsforbund,
Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet. Til udvikling af folkeoplysningen.
Ansøgningsfrist 24. september.
Kulturministeriets Udviklingspulje - for alle med virke under
folkeoplysningsloven og med voksne som målgruppe. Til udvikling af lokal
folkeoplysning. Ansøgningsfrist 24. september.

Læs mere her: https://www.dfs.dk/medlemstilbud/puljer/

Fritidspuljen er åben og klar til at modtage nye ansøgninger
Fritidspuljen har siden 2015 givet mere end 8.000 flygtninge mulighed for at deltage i
det danske foreningsliv på lige fod med andre børn og unge i Danmark.
Fritidspuljen støtter med 1000 kr. årligt til kontingentbetaling for flygtningebørn under
18 år, hvis en eller begge af barnets forældre er på integrationsydelse eller hvis
barnet er uledsaget.
Læs mere om puljen og ansøg online på https://fritidspuljen.flygtning.dk.

Så er Ballerup Børnekulturfestival i gang!
Ballerups nye børnekulturfestival, der strækker sig fra og med sommerferien til og
med efterårsferien, er kommet godt fra start. Se festivalprogrammet på hjemmesiden
bornefestival.ballerup.dk, der løbende opdateres med nye aktiviteter.
Den overordnede ramme for festivalen er temaet ”Middelalder og Fantasy” og
projektets styrke ligger i, at alle arbejder med det samme tema og at børn og unge
dermed møder det i forskellige afskygninger. En række forskellige arrangører som
kulturinstitutioner, dagtilbud, klubber og skoler har skabt begivenheder til festivalen.
To foreninger har også budt ind, hvilket virkelig styrker projektet.
I kan stadig nå at være med. Læs mere på børnefestivalens hjemmeside
bornefestival.ballerup.dk og læs hvordan jeres forening bliver en del af festivalen.

Sommerferieaktiviteter – stor tak
Skolernes sommerferien slut, men det gode vejr ser ud til at fortsætte lidt endnu.
Det betyder også at sommerferieaktiviteterne går på hæld og de foreninger, der har
afholdt sommerferieaktiviteter for børn, skal derfor have en stor tak.
I år har vi gennemført 30 aktiviteter og aflyst tre aktiviteter - to aktiviteter pga. for få
tilmeldinger og en aktivitet – Kanohygge på Søndergårdssøen - måtte aflyses, da
vandet i søen var fordampet så meget, at kanoerne ikke kunne komme i vandet.
De foreninger, der har været en del af sommerferieaktiviteterne i år, er blevet
indkaldt til et opfølgningsmøde torsdag den 13. september vedr. en generel drøftelse
af sommerferieaktiviteterne.

Sponsorat
I midten af juni mødtes borgmester Jesper Würtzen med tidligere filialdirektør Per
Fæster Jørgensen og nuværende filialdirektør Morten Skovboe i Danske Bank i
Ballerup for at underskrive en ny aftale om sponsorering af Ballerup Kommunes
traditionsrige Kulturpris og Talentpris.
Den nye aftale med Danske Bank i Ballerup gælder for perioden 2019-2020.
Både Kulturprisen og Talentprisen overrækkes hvert år ved foreningernes nytårsfest i
januar.
Kulturprisen er stiftet med det formål at påskønne de kulturelle ildsjæle i Ballerup
Kommune, som skaber kulturelle eller kunstneriske oplevelser, der gør kommunen til
en spændende by at besøge, bo eller arbejde i.
Talentprisen har til formål at anerkende og synliggøre de unge i Ballerup Kommune,
som viser særlige evner og talenter på kulturområdet. Anerkendelsen kan bidrage til
at styrke væksten af nye talenter på området.
I kan via www.ballerup.dk indstille kandidater til Kulturprisen og Talentprisen fra
ultimo september. I vil modtage yderligere information om indstilling af kandidater
medio september. Ud over indstilling af kandidater til Kulturprisen og Talentprisen,
kan der også indstilles til årets ledere indenfor idræt og øvrige foreninger.

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 i Booksys/
aftenskoler/sommerferieaktiviteter/reception for Danske Mestre/foreningernes
nytårskure
Tlf. 2913 5587
Sinne Munch Eliasen, elev
Tlf. 4477 3005.

