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Nyt fra Kultur og Fritid | Maj 2020

DUF, DIF og DGI har åbnet coronahjælpepuljer // Din forening kan være med
i skoletiden // Anbefal din favorit til Talentpris 2020 // 

Kære foreninger

Nødpuljer til foreninger har nu åbent for ansøgninger. I skal være meget
opmærksomme på den korte ansøgningsfrist. DUF har allerede deadline
d. 10. maj, og DGI og DIF den 15. maj.  Puljerne er en del af den samlede
hjælpepakke på 50 mio. kr., som regeringen annoncerede i april måned. 

 Aftenskoler, kulturinstitutioner m.v. kan søge Kulturministeriets puljer,
som vi har beskrevet på vores hjemmeside. 

Har din forening lyst til at byde ind på en spændende og varieret
skoledag? Så efterlyser vi lige nu foreninger, som vil lave aktiviteter for
Furesøs børn i skoletiden eller fritidspasningen mellem kl. 13 og 15. 

Der åbnes langsomt op igen for udvalgte udendørs aktiviteter. Vi er i
dialog med de foreninger, som ønsker at lave aktiviteter for deres
medlemmer, så vi sammen kan sikre, at alle retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen, Furesø Kommune m.v. overholdes.

Sidst men ikke mindst har dommerkomitéen bag Talentpris 2020 nu
udpegede 6 dygtige unge talenter, som alle er indstillet til at kunne
modtaget Årets Talentpris. Hvis I vil anbefale ét af talenterne, så kan I
frem til d. 18. maj sende os en hilsen på mail eller via Furesø Kommunes
hjemmeside.

Venlige hilsner,

Peter Rosgaard, centerchef
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv 

 

1. Idrætsforeninger: DIF og DGI har

åbnet for coronahjælpepulje frem til d.

15. maj. 

https://www.furesoe.dk/erhverv/corona-erhverv/hjaelpepakker-til-foreninger-kulturinstitutioner-og-arrangoerer-under-coronakrisen/
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Hvem kan søge midler:

Idrætsforeninger kan søge midler fra DIF og DGI's coronahjælpepulje.

Hvad dækker puljen: 

Puljen er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale
foreninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger
oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-
19.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og
idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til a�yste større
arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til
lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for
arrangører af større arrangementer.

Hvornår kan I søge:

Puljen er åben for ansøgninger fra d. 1. maj til d. 15. maj. Begge dage er
inklusive.

Hvordan søger I puljen:

Puljen skal søges via DIF og DGI’s fælles portal - Centralt
ForeningsRegister (CFR).  Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-
numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge
om midler fra puljen.

Hvis din forening ønsker at ansøge puljen, så vær opmærksom på, at I
skal have et CVR-nummer og en NemKonto tilknyttet for at få del i
midlerne. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen, og ikke har
CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads

Find retningslinjer, hjælp til CVR-nummer m.v. på DGI's hjemmeside, som
du klikker dig ind på her 

https://www.furesoe.dk/erhverv/corona-erhverv/hjaelpepakker-til-foreninger-kulturinstitutioner-og-arrangoerer-under-coronakrisen/
https://medlemstal.dk/
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje
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2. Spejder- og politiske foreninger: DUF har

åbnet for nødpulje frem til d. 10. maj

Hvem kan søge puljen:

Spejderforeninger og politiske foreninger m.�. kan søge om midler fra
DUF's nødpulje.

Hvad dækker puljen:

Puljen er etableret for at yde støtte til:

Udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts - 31. august
2020.
Afholdte udgifter til aktiviteter, som er a�yst i forbindelse med
COVID-19 nedlukningen.
Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder,
lejre eller andre begivenheder, som er a�yst i forbindelse med
COVID-19 nedlukningen.
Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af
COVID-19 nedlukningen.
Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling
som følge af COVID-19 nedlukningen.

Hvornår kan I søge:

Puljen er åben for ansøgninger fra d. 29. april til d. 10. maj.

Hvordan søger I puljen: 

Foreninger skal sende ansøgning via ansøgningsmodulet hos DUF.

Find retningslinjer m.v. på DUF's hjemmeside her

https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/
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3. Kom og vær med: Vi har brug for din

forening i skoletiden 

Som forening kan I deltage i Åben Skole-samarbejde og være med til at
støtte op omkring genåbningen ved at lave udendørsaktiviteter for
eleverne. 

Der er særligt behov for hjælp i FFO-tiden kl. 13-15 og gerne over �ere
dage. I FFO-tiden vil fokus på samarbejdet være læring og trivsel.

Derfor skal I ikke tænke i, hvilke fag I kan understøtte, men nærmere i
hvilke aktiviteter, der kan foregå udendørs og sætte gang i nogle
grupper af børn.

Din foreningsbaggrund betyder altså ikke noget. Vi vil super gerne have
en svømmetræner til at lave samarbejdsøvelser eller en
gymnastiktræner til at løbe en tur med en gruppe børn osv. Vi vil rigtig
gerne have jeres hjælp!

Økonomisk tilskud til aktiviteter

Trænere og instruktører, som I i forvejen a�ønner, kan komme ud
på skolerne og  påtage sig at lave aktiviteter i FFO-regi.
Åben Skole Puljen kan give økonomisk støtte i forbindelse med
Åben Skole samarbejde.

Kontakt vores playmaker

I må meget gerne kontakt Furesø Kommunes playmaker for at høre
mere om mulighederne for at være med på tlf. 7216 5187 eller
mail play@furesoe.dk.

Læs retningslinjerne for puljen til Åben Skole her

mailto:play@furesoe.dk
http://www.furesoe.dk/aabenskolepulje
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4. Langsom genåbning af aktiviteter

Kultur og Fritid har været i dialog med �ere foreninger, som har ønsket
at genoptage udendørs aktiviteter.

Vi er glade for det gode samarbejde med jer foreninger og de gode
løsninger, som kan sikre, at I kan starte op på jeres aktiviteter inden for
rammer, der tager hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og som
tager højde for det gode arbejde, som skolerne og dagtilbuddene hver
dag udøver for at sikre alles sundhed.

Find retningslinjer m.m. her

I sidste nyhedsbrev fortalte vi om genåbningen af foreningslivet i Furesø
Kommune. I kan genlæse nyhedsbrevet her, hvor I også �nder vores
lokale retningslinjer for at godkende aktiviteter m.v.

På Furesø Kommunes hjemmeside kan I �nde en oversigt over de
foreninger, der har fået godkendt aktiviteter.  

Læs retningslinjerne for genåbning af aktiviteter her

5. Hvem er din favorit til Talentpris 2020?

https://aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=83
https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/#retningslinjer-for-genaabning-af-udendoersaktivitet
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Trods hjemmeskole, a�ysninger og lukkede faciliteter har 17 borgere og
foreninger indstillet kandidater til Furesøs Talentpris for unge.

Seks unge, imponerende talenter er nu udpeget af dommerkomitéen og
nomineret til Talentprisen 2020. De har alle allerede i en ung alder
opnået super �otte resultater inden for deres disciplin. Øverst fra
venstre møder I:

Alberte Thuesen, golf
Astrid Buch Leander, skrivekunst
Frida Marie Kofod Brinck, volley
Daniel Nguyen, klaver
So�e Ussing, maleri
Tue Alleslev Lange, skuespil

Frem til d. 18. maj kan du være med til at anbefale et af talenterne, som
du synes, skal modtage årets pris. Læs mere om de seks kandidater og
�nd din favorit på Furesø Kommunes hjemmeside.

Prisen bliver uddelt d. 28. maj.

Læs præsentationen af de nominerede til Talentprisen 2020 her

https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/talentprisen-2020/nominerede-til-talentpris-2020/
http://www.furesoe.dk/corona
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Du modtager denne mail, fordi   er registreret som aktiv i en bestyrelse i en forening i Furesø Kommune.

Hvis du ikke længere er aktiv i foreningsbestyrelsen, skal foreningen selv opdatere kontaktinformationer

på www.aktivfuresoe.dk.

https://mailvia.ritzau.dk/templates/preview_insert/content_type/email_content/email_content_id/604/type/primary/contacts_id/unsubscription-alert

