Oktober 2018

PÅMINDELSE vedr. hærværk, skader og andre fejl i kommunens
lokaler
Husk, I skal benytte Ballerup Kommunes Borgertip til henvendelser
angående hærværk, skader og andre fejl i kommunens lokaler. Eksempler på tip
kan være et toilet der løber, et ituslået vindue eller andre fejl ved de lokaler, I
anvender.
Ballerup Kommune - Borgertip kan downloades som app eller tilgås via en
hjemmeside. Se vejledning på Ballerup Kommunes hjemmeside https://ballerup.dk/om-kommunen/om-ballerup/ballerup-borgertip

Kulturnaut
På ballerup.dk er der kommet en ny, pænere og bedre kulturkalender. Kalenderen
henter stadig oplysninger direkte fra kultunaut.dk, men den nye løsning giver
brugeren mulighed for at søge blandt de mange arrangementer i kommunen på
eksempelvis genre og dato.
Kalenderen bliver samtidig flittigt benyttet, når der skal findes indhold til Ballerup
Kommunes Facebook. Afholder I et offentligt arrangement, kan vi derfor varmt
anbefale jer, at I opretter jeres arrangement på kultunaut.dk.

Integrationspuljen
Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune har en integrationspulje, hvor I kan
søge op til 50.000 kr. til integrationsfremmende aktiviteter i lokalsamfundet.
Et af de projekter, som har fået tilskud fra Integrationspuljen, er Bydelsmor-projektet,
der har fået midler til at uddanne et nyt hold bydelsmødre, der kan være med til at
styrke kvinder med minoritetsbaggrund og deres deltagelse i samfundet. Du kan læse
historien om de nye bydelsmødre her: https://ballerup.dk/borger/nye-bydelsmoedrei-ballerup.
Har du eller din forening en god idé til et projekt, der fremmer integration, så læs
mere her: ballerup.dk/integrationspuljen

Hal- og Banefordelingsudvalg – suppleant til FOU
Der afholdes valg til Hal- og Banefordelingsudvalget forventelig i oktober måned 2018.
Ved samme lejlighed er det muligt at vælge en suppleant for Karsten Friis til
Folkeoplysningsudvalget.
Indbydelse sendes ud primo oktober måned.

Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby
Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby.
Udviklingsplanen har en tidshorisont, der flugter Vision 2029 – altså cirka
ti år frem i tiden. De fire temaer, som bliver pejlemærke for udviklingsprojekter i
Ballerup Idrætsby er:







Sammenhængende idrætsby med centrum
Fællesskab og socialt samvær
Optimale fælles arealer og anlæg
Idrætsbyen for alle – også de selvorganiserede, og
Cykel by.

Der er holdt opstartsmøder med drøftelse af muligheder med foreningerne i
idrætsbyen, og der er lagt op til samarbejde omkring de enkelte udviklingsprojekter
med relevante interessenter.
Ballerup Idrætsby har fået ny hjemmeside: www.ballerupidraetsby.dk. Målet er at
understøtte områdets identitet og skabe sammenhæng og fællesskab blandt
nuværende og potentielle brugere i området. Måske kan den blive en god indgang til
tilflyttere eller andre, der kunne tænke sig at dyrke en sport? Tjek den gerne ud og
kom med feedback eller gode historier til udviklings- og kommunikationsmedarbejder
Mette Herold Pedersen på mep2@balk.dk.

Evaluering af sommerferieaktiviteter
Center for Skoler, Institutioner og Kultur har afholdt møde med de foreninger, der har
deltaget i Ballerup Kommunes sommerferieaktiviteter i år. Syv foreninger, to fra
Ballerup Kommunes decentrale institutioner og en medarbejder fra Center for Skoler,
Institutioner og Kultur var repræsenteret.
På mødet blev der bl.a. drøftet grunde til, hvorfor deltagerantallet på aktiviteterne er
faldet de sidste tre år, og hvad vi kan gøre ved det.
Der blev drøftet forskellige muligheder, en af mulighederne kan være, at slå flere
aktiviteter sammen over flere dage i tidsrummet fra 8.00 til 16.00.
En af de gennemgående emner var, om skolerne gør nok for at uddele brochuren til
eleverne. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på dette.

Husk bilag og cvr.nr, når I søger om tilskud
Vi modtager desværre en del ansøgninger, hvor bilagene ikke er i orden. Det betyder,
at sagsbehandlingstiden for alle ansøgninger bliver længere end nødvendigt.
De fleste af jer husker at få de rigtige bilag med. Tak for det. Men vi opfordrer
alligevel alle til at bruge et minut ekstra på at tjekke, om al nødvendig dokumentation
er med, når I søger om uddannelses- og lokaletilskud.
Nødvendig dokumentation for uddannelsestilskud:
Kursusprogram
Kopi af kontoudtog eller anden hvor betaling fremgår
Nødvendig dokumentation for lokaletilskud:
Lejekontrakt
Kopi af kontoudtog eller andet for betalingen fremgår.
Det vil også være en stor hjælp, hvis I skriver foreningens cvr.nr. på alle
ansøgningsskemaer. Det er især ansøgninger om lokaletilskud, der ofte mangler den
oplysning.
På forhånd tak for hjælpen.

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

