
 
 
 

 
 
 
 

Nyhedsbrev nr. 1 til de folkeoplysende 
foreninger 

Januar 2021 

 

 

 Godt nytår fra Kultur og Fritid  
Kære foreningsrepræsentanter 
 
Så har vi taget hul på 2021.  
 
2020 blev på alle måder et skelsættende år. Et mærkeligt år. Et forbandet år. 
Med ét lukkede landet ned. COVID-19 var kommet til Danmark. 
 
Kultur- og fritidsområdet har været åbent, lukket ned, åbnet delvist op, 
lukket delvist ned, lukket lidt op igen og ned igen. Ja, vi har næsten ikke styr 
på det mere!  
  
I har været sat på svære prøver, I har håndteret mange og skiftende krav og 
restriktioner, I har navigeret i ukendt farvand og I har løst opgaver, ingen af 
os i vores vildeste fantasi troede, var et anliggende for foreningslivet. 
 
For at understøtte dette forsøgte vi via 25 nyhedsbrev at guide jer. 
 
Vi vil i Kultur og Fritid gerne takke jer alle sammen for en god dialog, et godt 
samarbejde og en kæmpe indsats. 
 
Kultur og fritidsområdet er et af de områder, som er blevet mest berørt af 
COVID-19 og følgerne og også vil blive det de næste par år. Vi har oplevet 
aktiviteter lukket ned, nedgang i medlemmer i foreningerne og aflysninger af 
kultur- og sportsbegivenheder. Og vi har set, hvad dette ufrivillige fravær af 
adgang til vores område betyder for mange. 
 
Et stort og vigtigt (og hårdt) arbejde venter os i året, vi netop har taget hul 
på.   
 
Heldigvis aner vi lys for enden af tunnelen – vaccinen er landet og landet over 
lægger borgere arme til det lille stik, som forhåbentligt kommer til at gøre så 
stor forskel.  
 
Vi glæder os til at samarbejde med jer i 2021 – må det give os en masse 
skønne oplevelser, som vi kender det.   
 

 Ajourføring af Ballerup Kommunes Foreningsoversigt 
Husk at ajourføre foreningsoversigten, hvis jeres forening får ny formand, kasserer 
og/eller kontaktperson. 
 
I kan tilgå foreningsoversigten via Ballerup Kommunes hjemmeside 
https://ballerup.dk/foreninger/om-foreningsservice 
 
I er velkomne til at kontakte Kultur & Fritid på kultur@balk.dk, hvis I har yderligere 
spørgsmål eller har brug for hjælp til at rette kontaktoplysninger i 
foreningsoversigten. 
 

https://ballerup.dk/foreninger/om-foreningsservice
mailto:kultur@balk.dk


 Oprettelse af frivillige sociale foreninger i Ballerup Kommunes 
Foreningsoversigt. 
I nyhedsbrevet for oktober 2020 inviterede vi frivillige sociale foreninger til at blive 
optaget i foreningsoversigten. 

Der kom ikke mange tilbagemeldinger på den første opfordring, så i stedet opretter 
Kultur & Fritid de frivillige sociale foreninger i foreningsoversigten. 

Oprettelserne vil ske løbende, og foreningens kontaktperson vil modtage en mail, når 
foreningen er oprettet.  
 

 Posthuset 
I foråret 2021 genopstår det nedlagte posthus på Banegårdspladsen som et nyt 
samlingssted for alle borgere i Ballerup Kommune. 

Under overskriften ”Liv og Fællesskab” bliver der knoklet for at gøre det gamle 
posthus til et moderne samlingssted med plads til både etablerede foreninger, borgere 
og løse fællesskaber. 

Vil du læse mere om posthuset så klik ind her: https://ballerup.dk/borger/nyt-aar-
nyt-hus-nye-muligheder  
 

 Poul Bech Fonden 
Poul Erik Bech Fonden er en almennyttig fond, som blev stiftet i 2015 i forbindelse 
med generationsskiftet i Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik 
Bech.  
 
Gennem overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden frivillige foreninger, der 
gør en forskel for udsatte børn.  

Foreninger, der har brug for en håndsrækning, kan læse mere og ansøge om midler 
på www.poulerikbechfonden.dk 
 

 Aktivitetstilskud 
Den 15. februar 2021 er sidste frist for at søge om tilskud til aktiviteter for børn og 
unge under 25 år samt for handicappede uanset alder. 

Der er ingen ændringer i ansøgningsproceduren i forhold til tidligere. Den foregår også 
i år ved at udfylde ansøgningsskema på ballerup.dk 

I finder ansøgningsblanketten på dette link: https://ballerup.dk/ansoegning-om-
aktivitetstilskud 

Vi opfordrer til, at I i god tid sikrer jer, at den/de tegningsberettigede, som skal 
udfylde ansøgningen, har en medarbejdersignatur i foreningen.  

Medarbejdersignatur bestilles hos Nets  - benyt dette link: 
https://www.medarbejdersignatur.dk/ 
 

 Ny procedure for uddannelsestilskud 
Den 1. januar 2021 var der frist for at søge om uddannelsestilskud for 
lederuddannelse i efteråret 2020. Ved næste ansøgningsrunde med frist 1. maj har vi 
en ny løsning klar til jer. 
 
Vi er i gang med at udvikle en on line-ansøgning og får i øjeblikket god hjælp til 
afprøvning af løsningen af et par erfarne kasserer fra Måløv Badminton Club og DDS 
3. Ballerup Sjangeli. Stor tak til jer. 
 
Der er stadig nogle småting, som skal rettes til, inden vi er klar til at lægge den nye 
ansøgningsformular på ballerup.dk 
 
I vil få nærmere besked og en god vejledning, inden I skal søge om 
uddannelsestilskud via ballerup.dk 

https://ballerup.dk/borger/nyt-aar-nyt-hus-nye-muligheder
https://ballerup.dk/borger/nyt-aar-nyt-hus-nye-muligheder
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=949406249829579&B=492416
http://www.ballerup.dk/
https://ballerup.dk/ansoegning-om-aktivitetstilskud
https://ballerup.dk/ansoegning-om-aktivitetstilskud
https://ballerup.dk/ansoegning-om-aktivitetstilskud
https://www.medarbejdersignatur.dk/


 Bevilget COVID-19 støtte 
Sidst i 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen af afsætte 1,8 mio. kr. i en COVID-19 
støttepulje til de frivillige folkeoplysende foreninger.  
 
Formålet med puljen var at yde støtte til foreninger, der på grund af COVID-19 har 
mistet væsentlige indtægter blandt andet på grund af aflysning af 
stævner/arrangementer og et stort medlemstab. 
 
I alt 21 frivillige folkeoplysende foreninger søgte om støtte og modtog til sammen ca. 
1,6 mio. kr. 
 

 Aflæggelse af tilskudsregnskab 
Foreninger, der i 2020 modtog aktivitetstilskud, uddannelsestilskud, lokaletilskud eller 
løntilskud til handicapinstruktører, skal senest den 15. februar 2021 aflægge regnskab 
for de modtagne tilskud.  
 
Regnskabet skal aflægges i vores regnskabsskema, som blev sendt ud til alle 
foreninger sidst i december. Med henvisning til lov om webtilgængelighed er 
regnskabsskemaet (word-fil) fjernet fra ballerup.dk, men har I brug for det, kan 
regnskabsskemaet tilsendes ved henvendelse til kultur@balk.dk – skriv 
”regnskabsskema” i emnefeltet. 
 
Tilskudsregnskabet SKAL underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Dette er et 
lovkrav, der IKKE kan gives dispensation fra. 
 

 Underskrift på tilskudsregnskaber 
Tilskudsregnskabet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og foreningens 
revisor for at være gyldigt. I skal indsende et underskrevet tilskudsregnskab, selvom I 
ikke har kunnet afholde generalforsamling og fået medlemmernes godkendelse af 
selve årsregnskabet. 
 
Hvis det bliver for stor en udfordring at få underskrevet regnskabet ved fysisk 
fremmøde, har vi følgende forslag til, hvordan I får alle underskrifter på 
tilskudsregnskabet. 
 
Når tilskudsregnskabet er udfyldt og klar til underskrifter, gemmes det som en pdf-fil. 
Denne pdf-fil sendes nu rundt til bestyrelsesmedlemmerne en ad gangen.  
 

1. Kræver at alle bestyrelsesmedlemmer har en medarbejdersignatur installeret 
på deres PC. 
PDF-filen åbnes i Adobe Acrobat Reader og i højre side vælges ”Flere 
værktøjer”. Vær opmærksom på at du måske skal scrolle lidt ned for at finde 
den mulighed. 
Derefter vælges ”Certifikater” og dernæst ”Underskriv digitalt”.  
Når dokumentet er underskrevet og gemt, kan det sendes til næste 
bestyrelsesmedlem. 

2. Kræver at man installerer app’en Microsoft Office på sin smartphone. Den har 
dette ikon 
Mailen med pdf-filen åbnes og gemmes på smartphonen. Derefter kan den 
åbnes i Office-app’en og underskrives. Det er muligt at underskrive direkte i 
dokumentet eller at gemme en signatur(underskrift), som man derefter sætter 
ind i pdf-filen.  
Derefter er filen – med underskrift – klar til at sende til næste 
bestyrelsesmedlem.  

3. Bestyrelsesmedlemmet printer tilskudsregnskabet ud som er sendt på mail. 
Der underskrives på den sidste side og der tages derefter et billede af siden 
med underskriften. Billedet sendes til kassereren/formanden, der til sidst 
samler alle billeder af underskrifter i én fil sammen med regnskabet som 
derefter indsendes.  
Her kan tilskudsregnskabet samtidig udsendes til alle. 

 

mailto:kultur@balk.dk


Det er muligt at kombinere de forskellige muligheder for at underskrive. Vi kan 
desværre ikke tilbyde yderligere vejledning og hjælp til de tekniske løsninger.  
 
Der kan ikke udbetales aktivitetstilskud for 2021, før foreningen har aflagt et 
underskrevet tilskudsregnskab for 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Indberetning af medlemstal fra fodboldklubberne til kunstgræsbanefordeling 15. 
august  
 
 
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 
 
Jeanette Aunsø Esbensen, politisk servicering på kulturområdet, 
personaleadministration i centeret og de decentrale institutioner, der hører ind under 
centeret 
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 
 
Michael Hansen, frivillighedsområdet.  
Tlf. 2522 8178 
 
Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren i Booksys/ 
aftenskoler/sommerferieaktiviteter/reception for Danske Mestre/foreningernes 
nytårskure 
Tlf. 2913 5587 


