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Kære foreninger… 

Sidste nyt fra Center for Kultur og Fritid 

 

Folkeoplysningsudvalgets møder i 2017: 

 

Møde d. 31. august 

Deadline d. 11. august 

 

 

Møde d. 2. november  

Deadline d. 13. oktober 

 

  

Norskov  
 

Optagelserne af anden sæson af Norskov er godt i gang. Produktionsselskabet mangler statister til 

optagelse torsdag den 29. juni 2017, hvor der optages ”Sankt Hans aften”.  

 

Har du lyst til at være statist under optagelsen, så send en mail til lotte@wedocasting.dk. Det er vigtigt at 

du skriver dit navn, alder, by, telefonnummer i mailen.  

 

Optagelserne finder sted fra ca. 16.00-23.00. 

 
 

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 landsbyer.  

 

Følg linket til DistriktsDrømme https://da-dk.facebook.com/distriktsdromme/ 

 
 

Anlægspuljen 2017 
 

Mangler din forening hjælp til at udvide eller vedligeholde dine klub- og foreningsfaciliteter? 

Folkeoplysningsudvalget yder hvert år støtte til folkeoplysende anlægsprojekter: Forandringer og 

nyetableringer af klub- og foreningsfaciliteter og energibesparende foranstaltninger i klub- og 

foreningsregi.  

 

Ansøgningsfrist er den 1. september 2017. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tanja Hansen 

på telefon 9845 9011. 

 

Du opfordres til at læse regelsæt for anlægspuljen, inden du søger. Regelsæt og ansøgningsskema finder du 

på kommunens hjemmeside - http://frederikshavn.dk/Sider/Anlægspuljen.aspx?topemne=677ae65c-22a2-

421e-9f6d-019395549a48&emne=89ef2ded-4855-4fde-b823-19bb2dcfa906. 
 

Ansøgning sendes til tilskud@frederikshavn.dk 
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Bevæg dig for livet 

 

Frederikshavn Kommune er gået sammen med DGI og DIF om at støtte kommunens mange frivillige 

foreninger. Her kan jeres forening blive skarpere inden for et eller flere områder, som I selv vælger (alt fra 

uddannelse, drift, rekruttere frivillige eller medlemmer, nye aktiviteter, eller noget andet – I bestemmer). 

 

Det er ikke et krav, at jeres forening er medlem af DGI eller DIF. Alle foreninger kan deltage. 

 

I tilbydes et skræddersyet forløb, der følges tæt af DGI’s og DIF’s konsulenter i 12 timer fordelt over 

omkring 6 måneder. Konsulenterne er kompetente rådgivere og sparringspartnere, som er med hele vejen i 

mål. Udviklingsforløbene koster normalt 2.000 kr., men Frederikshavn Kommune har besluttet at 

refunderer 80% af udgiften. 

 

Fristen for søge om et forløb er søndag den 1. oktober 2017. 

 

Kunne I tænke jer at deltage i et forløb, så send en mail til tasv@frederikshavn.dk, hvor I 

forklarer, hvorfor netop jeres forening skal være en af foreningerne, som får et udviklingsforløb. Så vil I 

komme med i puljen til efteråret. 

 

Hvis I har spørgsmål eller vil I høre nærmere om udviklingsforløbene, kan I kontakte René Jørgensen, DGI 

Nordjylland, tlf.: 40413524, rene.melvad.joergensen@dgi.dk eller Tanja Hansen, Center for Kultur og Fritid, 

tlf.: 98459011, tasv@frederikshavn.dk 

 
 

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 onsdag fra klokken 19.00 i Minihallen på Gærum Skole 

• hver fredag i gymnastiksalen på Ravnshøj Skole 

• hver fredag fra kl 16.00 på bane 3 og 4 i Arena Nord 

 

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

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

 

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

bookingckf@frederikshavn.dk 

  

 

God sommer 
 

Center for Kultur og Fritid ønsker alle en god sommerferie. Vi er på kontoret sommeren over - med 

reduceret bemanding.  


