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Uddeling af priser - Årets ledere, Kulturpris og Talentpris
Årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger er kåret ved Nytårsfesten 
den 18. januar i Baltoppen Live.

Lise Riise, Aktive Seniorer blev kåret som årets leder inden for idrætsforeninger. 
Belinda Hinz-Jacobsen, Afdelingsbestyrelsen Grantoften blev kåret som årets leder 
inden for øvrige foreninger.

Kulturprisen og Talentprisen blev samtidig uddelt ved nytårsfesten. Prismodtagerne 
var:

Kulturprisen - Bjarne Aaberg, kasserer i Ballerup Musikfests bestyrelse. Bjarne fik 
overrakt 20.000 kr., som er sponsoreret af Danske Bank, Ballerup.

Talentprisen – Alberte Kragh, Mere Monitor. Alberte fik overrakt 5.000 kr., som 
ligeledes er sponsoreret af Danske Bank, Ballerup.

Team Ballerup 
Team Ballerup har uddelt penge til elitesatsningsforeningerne i Ballerup Kommune. 
Dette skete også ved Nytårsfesten i Baltoppen Live. Team Ballerup uddelte i alt 
725.000 kr. Pengene blev fordelt således:

Ballerup Atletik Klub 50.000 kr.
Danske Bicycle Club (DBC) 100.000 kr.
BMS Basket 125.000 kr.
Ballerup Skovlunde Fodbold 150.000 kr.
Ballerup Skytteforening 150.000 kr.
Svømmeklubben Triton 150.000 kr.

Aktivitetstilskud, regnskab 
Vi nærmer os 15. februar og dermed sidste frist for ansøgning om aktivitetstilskud for 
2019 og aflevering af tilskudsregnskab for 2018.

I år foregår begge afleveringer via Ballerup Kommunes hjemmeside. 

Ansøgning om aktivitetstilskud sker ved indtastning af medlemsoplysninger m.v. 
direkte på hjemmesiden. Link til ansøgning: https://ballerup.dk/ansoegning-om-
aktivitetstilskud

Tilskudsregnskabet udfyldes manuelt, fuldstændigt som tidligere år. I stedet for at 
sende regnskabet til os pr. mail eller som almindelig post, skal I gemme jeres 
underskrevet regnskab som en pdf-fil. Den fil sender I til os via kommunens 
hjemmeside. Link til regnskabsskema: https://ballerup.dk/brug-byen/til-
foreninger/tilskud-og-puljer/tilskud-til-foreninger#regnskab-og-revision.

Den nye måde at aflevere på betyder at jeres ansøgninger og tilskudsregnskaber 
gemmes i vores journalsystem, så snart I trykker på ”send” tasten. Der er altså ikke 
længere bilag og dokumenter, der forputter sig i de store mænger post, vi modtager 
fra jer i februar, og det nye system forhindrer også en sammenblanding af ansøgning 
om regnskab.
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Det skal være en person med tegningsret og en medarbejdersignatur, der indsender 
ansøgning og tilskudsregnskab.

Vi håber I tager godt i mod den nye procedure. Der er sendt mail med flere 
oplysninger ud til alle kasserer den 18. januar 2019.

Foreningsberetning
Alle foreninger, der er godkendt i årene 2016-2018, skal senest den 15. februar 2019 
indsende en kort beretning til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udtager derudover hvert år 3-4 foreninger, 
der også ønskes beretning fra. 

Beretningen skal beskrive, hvilke aktiviteter foreningen har haft det seneste år, hvor 
ofte aktiviteten foregår samt oplyse om afholdelse af generalforsamling og 
bestyrelsesmøder.

Vi sender en særskilt mail ud til de foreninger, der skal indsende beretning i starten af 
februar. 

Tilskudspuljer
Et nyt år betyder også, at vi tager hul på et nyt budget. I år er der afsat følgende 
beløb i de puljer Kultur- og Fritidsudvalget administrerer og som kan søges af blandt 
andet foreningslivet:

Bydelsarrangement               255.000 kr.
Kulturtilskud                         408.506 kr.
Kunstpuljen                          296.011 kr.
Børnekunstpuljen                    52.000 kr.
Vækstpuljen                           58.587 kr. – er bevilget til projekt
Integrationspuljen                 136.579 kr.
§ 18 Frivilligt Socialt arbejde    endnu ikke oplyst

På ballerup.dk – Brug Byen står der mere om, hvad puljerne yder tilskud til, og 
hvornår, der er ansøgningsfrist.

Danske mestre sæson 2018/2019
Husk at give os besked, hvis jeres forening har atleter, der er blevet danske mestre i 
efteråret 2018 eller bliver det i perioden januar-april 2019.

Der afholdes reception for danske mestre den 30. april 2019.

De foreninger, der har oplyst, at de har danske mestre, vil få tilsendt en invitation.

Besked om danske mestre sendes til kultur@balk.dk.

Hal- og Banefordelingsudvalg – suppleant til 
Folkeoplysningsudvalget
Der er afholdt valg til Hal- og Banefordelingsudvalget i oktober og december måned 
2018.

Følgende repræsentanter er valgt:

Uffe Mortensen fra Måløv Idrætsforening er valgt for indendørsidrætten. 
Rene Almind fra Ballerup Skovlunde Fodbold er valgt for udendørsidrætten.
Kulturudvalgsformand Charlotte Holtermann er selvskrevet formand for udvalget.

Større organisationsændring på TAPETEN, Forenings- og 
Frivilligcenter 
I foråret overtager Ballerup Idrætsby ansvaret for idrætsfaciliteter samt møde- og 
udlejningslokaler på Tapeten. Samtidig overtages en del af Tapetens lokaler af 
Arbejdsmarkedscenter Ballerups Tilbudsservice, der arbejder med at bringe Ballerups 
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ledige borgere i beskæftigelse eller i uddannelse. 

Der arbejdes på at skabe en så glidende og god overgang som mulig og få sat et 
stærkt hold fra Ballerup Idrætsby, der varetager kontakten til brugerne på stedet.

Ballerup Børnekulturfestival kører igen i 2019
Ballerup Børnekulturfestival er et kulturelt tilbud, skabt til glæde for børn i Ballerup 
Kommune. Festivalen havde premiere i 2018 og kom godt fra start med over 5.000 
deltagende børn. Festivalen gentages derfor i 2019. Ligesom i 2018 vil festivalen 
foregå fra og med sommerferien til og med efterårsferien. Her inviteres kulturinsti-
tutioner, dagtilbud, skoler, klubber og foreninger til at arrangere forskellige kulturelle 
begivenheder under et fælles tema. 

I 2019 er temaet ”Jagten & Skoven”. Temaet er skabt med stor spændvidde, og er 
åben for fortolkninger, så alle kan arbejde med det og blive inspireret af det. Følg med 
på hjemmesiden http://bornefestival.ballerup.dk/, der den kommende tid vil blive 
opdateret med mere uddybende information om årets tema. Du er også velkommen til 
at kontakte festivalens tovholdere på: bornefestival@balk.dk.

Den åbne skole – foreningerne er en vigtig spiller 
I Center for Skoler, Institutioner og Kultur arbejder vi fortsat med at udvikle den åbne 
skole og den åbne daginstitution, og her er foreningerne en vigtig spiller. 

I august 2018 deltog foreninger med tilbud på portalen ”skolenivirkeligheden.dk” i et 
speeddating-arrangement, hvor de fik mulighed for at mødes med skolelærerne og de 
øvrige udbydere af tilbud på portalen. Det var en stor succes, som vi arbejder på 
bliver gentaget i 2019, hvor vi gerne om muligt vil have flere foreninger involveret i 
arbejdet med den åbne skole. Både til gavn for eleverne, men også til glæde for jer 
foreninger, der får et nyt og anderledes udstillingsvindue til at promovere jeres 
indsats og måske endda med mulighed for at hverve et nyt medlem eller to. 

Hvordan kommer man i gang?
I 2019 er der afsat et beløb til at godtgøre foreninger de udgifter, der er til udvikling 
og gennemførsel af tre undervisningstilbud til skoler og/eller daginstitutioner.

Foreningen kan søge økonomisk støtte til udvikling og gennemførsel af tre testforløb, 
der gratis tilbydes skolerne. Der kan søges til følgende udgifter:

 Timeløn til instruktør: Maksimalt 300 kr./timen. Timeantallet må gerne være 
inklusiv forberedelse på dagen. Dog maksimalt fra 30 minutter inden forløbets 
start til 30 minutter efter forløbet er afsluttet.
Indkøb af materialer. Maksimalt for 2.500 kr. Bemærk, hvis der er tale om 
”genanvendelige” materialer, skal disse være tilgængelige til efterfølgende, 
lignende forløb.

 Dækning af transport. Dog kun til transport inden for Hovedstadsområdet. Til 
dækning af kørsel i egen bil benyttes Statens laveste kørselstakst som i 2019 
er 1,98 kr. pr. km. Herudover dækkes udgifter til billetter til offentlige 
transportmidler.

Er forløbet en succes, og ønsker foreningen at gennemføre flere forløb, skal den
enkelte skole selv finansiere den eventuelle udgift, foreningen har behov for at få
dækket.

Sådan ansøges midlerne
Send en kortfattet ansøgning med beskrivelse af:

 Forløbets indhold
 Forløbets omfang (tid)
 Målgruppen 
 Økonomi/budget

Ansøgningen sendes til kultur@balk.dk. Midlerne bevilges løbende og efter først-til-
mølle-princippet. Forvent en svartid på ca. fem arbejdsdage. I ferieperioder dog lidt 
længere.

Bevilges pengene skal foreningen oprette tilbuddet på 
www.skolenivirkeligheden.dk/ballerup
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Der er musik i fællesskaber
På møde i november 2018 afsatte Kultur- og Fritidsudvalget forsøgsvis en pulje på 
104.000 kr., som de musiske foreninger havde mulighed for at ansøge. Puljen fik 
titlen ”Der er musik i fællesskaber”, og formålet med puljen var, at den skulle skabe 
basis for koncertoplevelser på eksempelvis plejehjem og botilbud og hermed glæde og 
livskvalitet for borgere, der ikke selv har mulighed for at opsøge musikken i 
lokalsamfundet. De musiske foreninger tog udfordringen til sig og der er allerede 
afholdt flere koncerter på plejehjem og på et hospice. I alt vil puljen og foreningernes 
indsats resultere i ca. 30 koncerter i 2018 og 2019.  

Databeskyttelse i frivillige foreninger
Mange foreninger er i tvivl om, hvordan de skal håndtere den nye databeskyttelseslov, 
også kaldet GDPR. Derfor har Justitsministeriet udarbejdet en vejledning, specielt 
målrettet frivillige foreninger og organisationer, og har til formål at hjælpe frivillige 
foreninger og organisationer godt på vej mod at sikre sig, at de overholder reglerne i 
databeskyttelsesforordningen. Vejledningen er udarbejdet med inddragelse af 
Datatilsynet, og kan downloades her: 
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Databesky
ttelse/endelig_vejledning_med_ofte_stillede_spoergsmaal_om_frivillige_foreningers_b
ehandling_af_personoplysninger.pdf

Hjælp til ved valg
Cirka 35.000 borgere i Ballerup Kommune kan stemme, når der er valg i Danmark. På 
valgdagen er der derfor en stor opgave med at hjælpe vælgerne på vej på 
valgstederne og tælle deres stemmer op efterfølgende. Dem, der hjælper med alle de 
praktiske opgaver på valgdagen, hedder valgtilforordnede. Vil du give en hånd med? 
Så skriv dig på listen som valgtilforordnet.

Læs mere på ballerup.dk/valg

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

7Jeanette Aunsø Esbensen, politisk servicering på kulturområdet, 
personaleadministration i centeret og de decentrale institutioner, der hører ind under 
centeret
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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

Zina Khallil, Tlf. 4477 3005 (kontorelev pr. 1. februar 2019)

Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren i Booksys/ 
aftenskoler/sommerferieaktiviteter/reception for Danske Mestre/foreningernes 
nytårskure
Tlf. 2913 5587


