
Nyhedsbrevet fra Center for Kultur og Fritid sendes 4 gange årligt til foreninger og grupper, der er godkendt efter 

folkeoplysningsloven. Nyhedsbrevet er også at finde på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. Du er velkommen til at sende 
nyhedsbrevet videre til andre interesserede.

Frederikshavn Kommune • Rådhus Alle • 9900 Frederikshavn • Telefon 9845 5000

Nyt fra Center for Kultur og Fritid
Nr. 4 / September  – 2017

Kære foreninger…
Sidste nyt fra Center for Kultur og Fritid

Folkeoplysningsudvalgets møder i 2017:

Møde d. 2. november

Deadline d. 13. oktober

Sæt kryds i kalenderen….

Onsdag den 20. september 2017 inviterer Distriktsudvalget til konference om landdistrikterne. På 

konferencen kan du møde andre, som har en holdning til landdistriktsudviklingen i Frederikshavn 

Kommune, og diskutere hvordan foreninger får en mere tydelig stemme og rolle i landsbyernes fællesskab, 

end den de har i dag.  

Tilmelding og flere informationer på http://frederikshavn.dk/Sider/NORDLANDET.aspx. 

Tirsdag den 10. oktober 2017 inviterer Center for Kultur og Fritid til foreningsmøde. Programmet er ikke 

fastlagt endnu, men vi tager et aktuelt emne op og giver en orientering om, hvad der rører sig i Center for 

Kultur og Fritid. 

Indbydelse sendes i nærmeste fremtid. 

Det er gratis at deltage til begge arrangementer.

DistriktsDrømme

Mangler du et sted at annoncere for dine arrangementer, aktiviteter, borgermøde eller andre gode 

initiativer som foregår ude i landdistrikterne, er facebooksiden DistriktsDrømme det rette sted. På siden 

kan du inspirere og udveksle erfaringer om tiltag, der foregår i dit lokalmiljø og landsby. 

Følg linket til DistriktsDrømme her.

Søg om støtte til projekter på kultur- eller folkeoplysningsområdet

Grøn ordning

Har din forening et spændende projekt, der både beriger jeres lokalområde, og som gavner vores klima og

miljø? Så har I muligheden for at søge Grøn Ordnings pulje på 280.000 kr. 

Der ydes primært støtte til projekter, der ligger indenfor en 10 km. zone af Kragelundmøllerne, der er 

opstillet på Østkystvejen ved Sæby.

https://da-dk.facebook.com/distriktsdromme/?ref=nf
http://frederikshavn.dk/Sider/NORDLANDET.aspx
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Der ydes støtte til projekter, der:

- Forbedrer indsatsen på natur-, landskabs-, miljø- eller klimaområderne

- Forbedrer offentlighedens adgang til naturområder og rekreative muligheder

- Bidrager til at skabe større viden og forståelse i offentligheden om natur, landskab, miljø og klima.

Læs mere og find ansøgningsskema på http://frederikshavn.dk/Sider/Gr%C3%B8n-ordning.aspx

Der er ansøgningsfrist søndag den 17. september 2017.

Folkeoplysningspuljer

Slots- og Kulturstyrelsen har åbent for ansøgninger, der søger om støtte til projekter på 

folkeoplysningsområdet. Der er åbent for ansøgninger til to puljer.

’Folkeoplysningspuljen’ har til formål at fremme folkeoplysningen i Danmark gennem indsatserne 

”Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet” og ”Folkeoplysning og integration”. Læs mere om puljen 

og find ansøgningsskema her. 

’Puljen til større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsområdet’ støtter større 

tværgående udviklingsarbejder og rådgivningsvirksomhed primært med sigte på højskoler og sekundært 

med sigte på folkeoplysning. Ansøgningsskema og flere informationer finder du her.

Der er frist til begge puljer fredag den 28. september 2017.

Kulturpulje

Region Nordjylland har åbent for ansøgninger til deres Kulturpulje 2017. I år ydes støtte til to 

indsatsområder: ”Kulturen som medspiller i udvikling af Nordjylland - lokalt, kommunalt og regionalt” og 

”Samarbejde og nyskabelse”. Der lægges vægt på projekter, som har flere samarbejdspartnere 

(eksempelvis aktive kunstnere, vækstlag og talenter, kultur- og kunstproducenter, kommuner, 

uddannelsesinstitutioner, virksomheder, enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner). 

Læs mere på regionens hjemmeside, hvor du også finder ansøgningsskema.

Der er frist for ansøgning lørdag den 29. september kl. 12.00. 

Giv din mening til kende om booking af offentlige lokaler…

Center for Kultur og Fritid vil forbedre brugerfladen i bookingmodulet i Winkas, og derfor vil vi gerne vide 

hvad du synes om det at booke lokaler gennem Winkas – hvad er godt, hvad kan forbedres? 

Vi har sendt elektronisk spørgeskema ud til alle foreninger, der bruger Winkas. Følg linket for at udfylde 

spørgeskemaet https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GUC89SUY9235

Du kan give din mening til kende til og med den 29. september 2017.

Flere informationer følger i kommende nyhedsbreve.

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GUC89SUY9235
http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Kultur-turisme-og-oplevelse/Kulturpuljen/Kulturpuljen-2017
https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/stoerre-tvaergaaende-udviklingsprojekter-paa-hoejskole-og-folkeoplysningsomraadet/
https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen/
http://frederikshavn.dk/Sider/Gr%C3%B8n-ordning.aspx
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Lokaler i næste sæson

Selvom lokalefordeling for næste års sæsonansøgninger er behandlet, er det stadig muligt at søge om 

lokaler til hele sæsonen. Du kan kun sæsonansøge på ledige lokaler. 

Kig i kalenderen i Winkas, og se hvor der er ledige lokaler. Alle ansøgninger – både enkeltstående og sæson 

- behandles løbende.

Der er eksempelvis ledigt

 hver tirsdag og onsdag i gymnastiksale på Skagen Skole

 hver fredag i gymnastiksalen på Ålbæk Skole

Husk at kommunalvalg den 21. november 2017 betyder, at en del lokaler ikke kan benyttes i dagene 

omkring valget. Det vedrører især kulturhuse, haller og gymnastiksale i hele kommunen.

Har du spørgsmål til lokalefordeling og –booking, kontakt Center for Kultur og Fritid på 

bookingckf@frederikshavn.dk

Tilsyn af folkeoplysende frivillige foreninger

Folkeoplysningsudvalget godkendte i marts 2017, at der laves tilsyn på alle frivillige folkeoplysende 

foreninger, der har modtaget tilskud i 2016. Center for Kultur og Fritid og en arbejdsgruppe nedsat af 

udvalget er godt i gang med opgaven. 

Tilsynet kommer i forlængelse af en tilsynsrunde af regnskab 2015, som blandt andet viste at foreninger 

fortolker tilskudsordningen forskelligt. Dette tilsyn har derfor til formål at sikre at tilskud udbetales på lige 

vilkår, sådan at alle foreninger modtager det tilskud, de er berettigede til. 

Derudover har tilsynet til formål at tilrette indberetningssystem samt skabe grundlag for fremtidige 

undervisningsforløb. 

Tilsynet strækker sig over det kommende år i en faseopdelt proces, hvor foreninger bliver bedt om at 

indsende diverse dokumenter, og som følges op af et dialogmøde. Alle berørte foreninger vil blive 

kontaktet af Center for Kultur og Fritid i løbet af efteråret. 

mailto:bookingckf@frederikshavn.dk

