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Helle ok Gratis informationsmøde til foreningerne i Ballerup
Primært relevant for foreninger med tilbud til voksne borgere
Vil du være med til at gøre din forening åben og inkluderende – også når demens 
rammer?

I Ballerup har vi omkring 540 hjemmeboende borgere, som er ramt af en demens, og 
endnu flere har demens tæt ind på livet, når deres familiemedlemmer bliver ramt.
Enkelte formår at fortsætte deres foreningsliv trods demens, og uden at 
holdkammeraterne bemærker noget – men mange er desværre nødt til at stoppe.

Man kan sagtens leve et godt liv med demens og have et aktivt hverdagsliv – her 
spiller foreningernes støtte en vigtig rolle!

Derfor har Ballerup Kommune i samarbejde med Aktive Seniorer Ballerup, Parkhuset, 
Ældre Sagen og Alzheimerforeningen inviteret DGI til Ballerup for at fortælle de lokale 
foreninger, hvad de kan gøre for at støtte deres medlemmer, der måske allerede har 
demens tæt ind på livet – så de kan fortsætte i foreningen.

Er du I tvivl om det er relevant for dig og din forening, at kunne støtte 
holdkammerater, som rammes af demens eller har et familiemedlem, der er ramt?
Så spørg dig selv, om du gerne vil have mulighed for at blive ved med at komme i din 
forening, hvis det sker for dig?

Tid og sted: Den 19. september kl. 15.30-17.30 i Aktiv Center Ballerup, Rolighedsvej 
12, Ballerup.

Tilmelding: For at sikre nok siddepladser, samt kaffe og kage til alle deltagere, bedes I 
som forening tilmelde jer med antal pr. e-mail til sogr@balk.dk.

Helle ok Sommerferieaktiviteter
De sidste sommerferieaktiviteter slutter her i august måned. Vi vil gerne sige tak til 
alle de foreninger og institutioner, der har været med til at gøre sommerferien sjov for 
skolebørn i Ballerup Kommune.

Vi håber, at I vil være med igen til næste år.

I løbet af sommeren har vi fået henvendelser fra forældre, der synes, at det er et 
rigtig godt tilbud til børnene. Det er vi naturligvis glade for at høre.

Anne ok Ballerup Børnekulturfestival 
Ballerup Børnekulturfestival kører igen i år fra sommerferien til og med efterårsferien 
2019. Flere foreninger bidrager med aktiviteter under det fælles tema ”Jagten og 
skoven”, hvilket vi er rigtig glade for. 

Se de forskellige aktiviteter og læs mere om festivalen på bornefestival.ballerup.dk. 
Du er også velkommen til at kontakte festivalens tovholder på: bornefestival@balk.dk.
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Helle (IB) ok Underholdning til Nytårsfesten for folkeoplysende foreninger 
fredag den 24. januar 2020
Foreninger inviteres til at foreslå underholdningsindslag i forbindelse med Nytårsfesten 
for foreninger, der afholdes på Baltoppen LIVE fredag den
24. januar 2020 (invitation sendes ud separat senere på året). 

De sidste mange år har underholdningen primært været af musikalsk karakter. Vi 
ønsker at paletten af underholdningsindslag bliver bredere og også afspejler f.eks. 
kampsport, rollespil, gymnastik, sjipning eller andre indslag, der
indeholder en scenisk værdi, som kan berøre eller imponere. 

Indslagene kan vare mellem 2 og 10 minutter. Forslag mailes til Ib
Jensen, leder af Baltoppen LIVE på ike@balk.dk senest mandag den 23. september. 

Beskriv venligst forslagets indhold og varighed, antal medvirkende, pladsbehov på 
scenen, et estimat på omkostningerne og gerne et youtube-link eller anden form for 
dokumentation samt kontaktdata. 

Afhængig af aftenens flow vil der være en række indslag. Publikum er ca. 200 
foreningsledere, kommunalbestyrelsesmedlemmer, tidligere årets ledere, tidligere 
kulturprismodtagere, tidligere talentprismodtagere og Team Ballerups virksomheder.

Helle ok Elev udlært i Center for Skoler, Institutioner og Kultur
Vores elev Zina Khallil bliver udlært den 31. august. Der er sikkert mange af jer 
foreninger, der har stødt på hende i de sidste seks måneder. 

Zina har beskæftiget sig med tilskud til folkeoplysende foreninger, planlægning af 
sommerferieaktiviteter for skolebørn, administration vedr. aftenskoler og meget 
meget andet.

Vi ønsker Zina tillykke med veloverstået uddannelse.

Helle ok Dansk Folkeoplysnings Samråd udbyder tre puljer om 
folkeoplysning 
Her kan du finde flere oplysninger om de tre puljer, der har delvist forskellige 
målgrupper, og som kan bruges til delvist forskellige formål:

Støttepulje til folkeoplysning

Udviklingspulje til folkeoplysning

Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

Under hver pulje finder du retningslinjer for puljen og link til elektronisk 
ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist til alle tre puljer er den 1. oktober 2019 kl. 9.00.

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 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
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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

Zina Khallil, kontorelev 
Tlf. 4477 3005


