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Nyt fra Kultur og Fritid | Juni 2020

// Sommerferien står for døren - Kultur og Fritid ønsker alle en god sommer//

Kære foreninger

Sjældent er et foråret så hurtigt blevet til sommer. Coronaen vendte det
meste på hovedet, og nu arbejder vi os langsomt, men sikkert tilbage til
en ny og genkendelig hverdag.

På fredag sender folkeskolerne alle børnene på sommerferie, og mange
foreninger går på ferie. En stor del af jer holder dog aktivitetsniveauet
oppe gennem talrige sommerferieaktiviteter, camps osv. Skulle der blive
behov for det, kan I fortsat få hjælp af Kultur og Fritid -  vi er bemandet
igennem hele ferien. Vi har også forsøgt at imødekomme jeres
spørgsmål under en Q&A i dette nyhedsbrev.

Vi er selvfølgelig meget spændte på, hvilke retningslinjer vi skal operere
ud fra til august. Det står endnu åbent for alle. Men en ting er sikkert. Vi
vil selvfølgelig sikre jer informationen, når vi har modtaget den og
forankret den lokalt  i Furesø Kommune.

Tak for jeres rummelighed, forståelse, tålmodighed, omstillingsparat og
meget mere i foråret. Jeg håber, at alle får en dejlig sommer og fortsat
husker at passe på hinanden.

Venlige hilsner,

Peter Rosgaard, centerchef

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

 

1. Nyt gebyr for overnatning
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Ændringen træder i kraft pr. 1.1. 2021

Folkeoplysningsudvalget har anbefalet retningslinjerne for den nye
gebyrordning for overnatning i kommunale lokaler som led i en
budgetbesparelse på 60.000 kr. på folkeoplysningsområdet.

Ordningen træder i kraft d. 1. januar 2021 og medfører, at udenbys-
gæster, som overnatter i kommunale lokaler, skal betale et gebyr på 35
kr. pr. person pr. overnatning. 

Du kan læse mere om gebyrordningen på Aktiv Furesø via
nedenstående link: 

Læs om overnatning her

2. Q&A til din sommer-forening

Vi har samlet et par spørgsmål og svar, som kan hjælpe de
foreninger, der ønsker at bruge sommeren sammen.

1. Jeg vil gerne booke en facilitet, ombytte en tid, få adgang til et

mødelokale (fx hal eller lokale) (indendørs)

Alle foreninger kan booke faciliteter i Aktiv Furesø.  Her kan du også se,
hvilke faciliteter, der er åbne og hvilke, der er lukkede grundet
sommerferien, men også skærpede hygiejnekrav pga. corona. Du er også

https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=36
https://aktivfuresoe.dk/default.asp?wkid=fureso
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velkommen til at sende en mail til lokalebooking@furesoe.dk, som er
bemandet hele ferien.

2. Hvor �nder jeg de gældende retningslinjer for afvikling af
aktiviteter?

Kultur og Fritid har lavet en vejledning til foreninger, som ønsker at
afvikle aktiviteter i kommunale anlæg, som bliver afviklet i
overensstemmelse med de aktuelle retningslinjer for træning.  

Du �nder vejledningen her.

3. Jeg har brug for praktisk hjælp (fx ituslået rude, adgang til anlæg)

Servicevagten er på arbejde hele sommeren og kan kontaktes på tlf.nr.
7216 4832

4. Jeg kan ikke �nde svar på mit spørgsmål her

Så send en mail til fritid@furesoe.dk, som er bemandet hele ferien.

3. DIF og DUF har genåbnet corona-
hjælpepuljen (lukker 26. juni)

Flere puljemidler og hjælpepakker på vej

Regeringen og et stort �ertal af Folketingets partier er blevet enige om
at afsætte i alt 700 mio. kr. til en sommerpakke, der bl.a. skal give
danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i
sommermånederne. 

DIF/DGI's coronahjælpepulje har ultrakort frist efter genåbning

Herunder har puljerne under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF fået 50
mio. kr. mere i posen. DIF/DGI har allerede nu genåbnet deres
coronahjælpepulje, men vær hurtig! Den lukker igen allerede nu på
fredag d. 26. juni. Læs mere om puljen her.

https://aktivfuresoe.dk/design/fureso/Vejledninger/vejledning_covid19.pdf
mailto:fritid@furesoe.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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Sommerpakken omfatter bl.a. mulighed for at lave sommeraktiviteter

Her kan du læse om udvalgte puljer: 

Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne: Der oprettes
en pulje på 50 mio. kr., som forenings- og idrætsverdenen kan søge
til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren
2020. Det kan fx være mindre lokale motionsløb, sangaftner,
foredrag mv.

Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter: I 2020 afsættes der
30 mio. kr. til projekter med bred folkelig appel, som udføres af
professionelle kunstnere og kunstnergrupper til at lave
nytænkende optrædener, udstillinger mv. i en corona-tid.

Ekstra håndsrækning til idrætsklubberne og foreningslivet: 
Regeringen og partierne bag aftalen udvider nu den eksisterende
hjælpepakke til lokale idræts- og ungdomsforeninger med 50 mio.
kr. Fordelingen af midlerne sker til DIF, DGI, DUF og
Firmaidrætten.

Læs Kulturministeriets
pressemeddelelse her

4. Toms Guldpulje er åben for ansøgninger 

"Familietid er kvalitetstid"

Toms Guldpulje giver op til 20.000 kr. til aktiviteter, der kan sætte gang i
idræt for familier og fællesskaber på tværs af generationer.

Det er virksomheden Toms og Danmarks Idrætsforbund, som har  skabt
Toms Guldpulje. Puljens formål er at forgylde initiativer, der kan få �ere
familier ud og røre sig.

Puljen er åben nu og frem til d. 31. august for aktiviteter i sæson
2020/2021. Så der er endnu lidt tid til at gumle på gode ideer, inden
ansøgningen sendes afsted.

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/sommerpakke-giver-kulturoplevelser-til-danskerne/1/1/
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Læs om Toms Guldpulje her

5. Foreningerne sikrer en spændende
sommerferie for kommunens børn

Et stort tak skal lyde til alle jer foreninger som igen i år er
med til at give kommunens skolebørn en sjov sommerferie.

I løbet af sommeren har undervisere fra et bredt udvalg af foreningerne
meldt sig på banen til at stå for hele 75 hold.

Dette til stor glæde for forældre som igen i år giver positive
tilbagemeldinger om det fantastiske program I leverer. Og det er med
stor grund, at vi igen i år kan glædes, for der er nemlig sat rekord for
antal deltagere med imponerende 1545 børn som har fået plads på
deres ønskede hold. 

Så tak for jeres store engagement. 

Der er fortsat 350 børn som står på venteliste, og daglige mails fra
håbefulde forældre.

Skulle i have mod på at åbne op for �ere pladser på jeres hold, så skriv
en mail til sommerferieaktiviteter@furesoe.dk. Det skal selvfølgelig ske
ud fra de udsendte retningslinjer i forbindelse med COVID19. 

Tak for et godt samarbejde igen i år.

Vil din forening være med til næste år?
Så læs om at være med her

Læs vores pressemeddelelse på Furesø
Kommunes hjemmeside

5. Invitation til afskedsreception

https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/tomsguldpulje
mailto:sommerferieaktiviteter@furesoe.dk
https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=11
https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/maj/rekordmange-boern-tilmeldt-sommerferieaktiviteter/
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Lil-Ann Jacobsen stopper i Kultur og Fritid

Efter 20 års ansættelse i henholdsvis Farum og Furesø Kommune,
hvoraf 18 år har været i Kultur & Fritid, har Lil-Ann Jacobsen nu valgt at
fokusere sin tid på hendes familie, venner og fritid.

Der holdes afskedsreception mandag d. 10. august 2020 kl. 16-18 i
Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum.

6. Spark sæsonen i gang med DGI's
værktøjskasse til kommunikation

DGI har lavet en lækker værktøjskasse med tips og ideer til
'kommunikation' i din forening.

Den kan give dig et eller �ere værktøjer til at opbygge en stærk
kommunikationsindsats.

Den kan også introducere dig til nye kanaler, som du måske bør overveje
at give dig i kast med (eller holde dig fra)?

Informationen er let tilgængelig og let fordøjelig og for alle typer af
foreninger.

Hop ind i universet her

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/kommunikation/medier-og-kanaler
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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.

http://www.aktivfuresoe.dk/
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/kultur-idraet-og-fritid/
https://mailvia.ritzau.dk/templates/preview_insert/content_type/email_content/email_content_id/643/type/primary/contacts_id/unsubscription-alert

