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Ny medarbejder i Kultur & Fritid
Michael Hansen, tidligere daglig leder af Tapeten, er startet i Center for Skoler, 
Institutioner og Kultur/Kultur & Fritid den 1. marts.

Michael forsætter sit arbejde med frivillghedsopgaven, som skal varetages fra Center 
for Skoler, Institutioner og Kultur/Kultur & Fritid på rådhuset og fra hovedbiblioteket.

Den daglige drift af Tapeten - varetages fremover af Ballerup Idrætsby, 
kontaktperson: Paw Lennart Nielsen, pani@balk.dk, 2024 0819.

EU-valg – aflysning af lokaler
Vær opmærksom på, at lokaler, der benyttes til EU-valg er aflyst den 25. og 26. maj – 
se aflysninger i Booksys.

De brugere, der er berørte af aflysningerne, har fået skriftlig besked.

Aktivitetstilskud 
Det holdt hårdt, men til sidst lykkedes det alle foreninger at få bestilt og installeret en 
medarbejdersignatur, så der kunne søges om aktivitetstilskud for i år. Vi dispenserede 
fra afleveringsfristen 15. februar for at sikre, at alle kunne nå at få teknikken på plads 
og en ansøgning med i bunken.

Det er første gang, at vi benytter denne procedure for ansøgning. Vi har lært lidt 
undervejs, og overvejer et par mindre ændringer. Men i store træk kan I forvente, at 
det er på denne måde, at I fremover skal søge om aktivitetstilskud.

I er velkomne til at sende os konstruktive forslag til ændring af proceduren, som vi 
kan tage med i overvejelserne til kommende ansøgninger. Gør det gerne kort, da I er 
mange foreninger og vi gerne vil overkomme at forholde os til alle forslag. Send 
forslagene til kultur@balk.dk – Skriv Aktivitetstilskud i emnefeltet.

Satser for aktivitetstilskud i 2019 fremgår af ballerup.dk/Brug Byen - 
https://ballerup.dk/brug-byen/til-foreninger/tilskud-og-puljer/tilskud-til-
foreninger#aktivitetstilskud

Tilskudsregnskaber – foreninger
Skemaet til brug for aflæggelse af tilskudsregnskab var ikke ændret i forhold til 
tidligere år. Det nye var, at I skulle indsende det via kommunens hjemmeside med 
brug af medarbejdersignatur. Også her tog det lidt længere tid at få alle 
tilskudsregnskaber i hus, men det er efterhånden lykkes.

Den store udfordring er at få jer til at vente med indsendelse, til hele bestyrelsen har 
underskrevet. Det er lovgivningen på området, der bestemmer, at ALLE 
bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet, før det er gældende. Det er ikke 
en regel, vi kan dispensere fra. Derfor er vi nødt til at afvise alle tilskudsregnskaber, 
der ikke er korrekt underskrevet.

Tilskudsregnskaberne giver i år anledning til følgende generelle bemærkninger:
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 Alle medlemmer af bestyrelsen skal underskrive tilskudsregnskabet, før det er 
gældende

 I skal sørge for at vælge det antal bestyrelsesmedlemmer, der er fastsat i 
jeres vedtægter

 I skal ændre vedtægterne, hvis I ændrer på antallet af bestyrelsesmedlemmer
 I skal bruge vores skema til aflæggelse af regnskabet
 Foreningens årsregnskab kan ikke indsendes i stedet for et tilskudsregnskab
 Regnskab med alle sider skal uploades i én fil.

Også her overvejer vi, om noget skal ændres til næste års regnskabsaflæggelse. 

Ingen tilskud til kurser i udlandet
Vi bliver ind imellem spurgt om, hvorfor Ballerup Kommune ikke giver tilskud til kurser 
i udlandet. Her er forklaringen:

De tilskud kommunens idræts- spejder- og øvrige foreninger i kommunen modtager til 
deres aktiviteter, får de med hjemmel i Folkeoplysningsloven. I den lov står der, at 
kommunen skal yde tilskud til foreningens aktiviteter. I Ballerup Kommune har 
Kommunalbestyrelsen vedtaget, at noget af tilskuddet gives som tilskud til uddannelse 
for foreningens ledere og kommende ledere. 
 
Folkeoplysningsloven gælder kun i Danmark. Det betyder, at de tilskud, der ydes med 
hjemmel i denne lov, kun må gives til aktiviteter i Danmark. I 
Undervisningsministeriets vejledning af 1997 med titlen "Vejledning om lov om støtte 
til folkeoplysning", står der på side 9 øverst, "Folkeoplysningsloven indeholder ikke 
hjemmel til at yde tilskud til folkeoplysende virksomhed, der foregår i udlandet." Her 
bliver det altså skåret ud i pap, at kommunerne ikke må give tilskud til foreningers 
kurser og anden aktivitet i udlandet. Det er en gammel vejledning, men da loven på 
dette punkt ikke er ændret, gælder den stadig.

Foreningsmøde
I maj tager Kultur- og Fritidsudvalget sammen med Folkeoplysningsudvalget fat på en 
drøftelse af fremtiden for det årlige foreningsmøde. Et møde med skiftende temaer, 
der har været afholdt i september måned igennem en årrække. 

Udvalgene vil blandt andet drøfte, om der skal afholdes møde hvert år, og om mødet 
fortsat ”kun” er for de folkeoplysende foreninger, eller om flere skal inviteres med? 
Hvilke emner skal behandles? Hvordan skal formen være osv. 

Der ligger en del planlægning forud for afholdelse af møderne, og vi kan derfor ikke nå 
at afholde foreningsmøde i september i år.

Vi glæder os til sammen med Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget at 
invitere til foreningsmøde efter et nyt koncept i 2020.

Ballerup Børnekulturfestival 
Husk at Ballerup Børnekulturfestival kører igen i år fra sommerferien til og med 
efterårsferien 2019. Foreninger inviteres sammen med kulturinstitutioner, dagtilbud, 
skoler og klubber til at arrangere kulturelle begivenheder under det fælles tema 
”Jagten og Skoven”. 

Læs mere på hjemmesiden: bornefestival.ballerup.dk. Du er også velkommen til at 
kontakte festivalens tovholdere på: bornefestival@balk.dk.
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Gå på opdagelse i Ballerup Kommunes kunstskatte
Mangler du en sjov foreningsaktivitet? Nu har du mulighed for at tage det nye kunst-
skattekort under armen og gå (eller løbe eller cykle) på opdagelse i Ballerup 
Kommunes kunstskatte. 

I Ballerup Kommune findes der over 130 offentlige kunstværker. De er alle markeret 
med et rødt kryds på et nyudviklet skattekort, som er en råskitse over hele Ballerup 
Kommune. Her fremgår enkelte vejnavne, men herudover er det bare at sætte gang i 
stedsansen og finde den indre Indiana Jones frem, for at finde kunstværkerne. 

Skattejagten kan kombineres med benyttelse af QR-koderne på kunstværkerne. QR-
koderne linker ind til tekster om de enkelte kunstværker, som findes på 
ballerup.dk/kunstguiden. Der er dermed også mulighed for at lave spørgsmål/opgaver 
til ruten/området.  

Skattekortet kan fås på Ballerup Bibliotekerne eller de kan sendes til foreningen ved 
henvendelse til kultur@balk.dk.

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 
Kunstgræsbaner – ændring af procedure er under udarbejdelse

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
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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

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


