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Kære foreninger 

Nu runder I snart sæson 2018-2019 af. Jeg håber, at I har haft mange gode 
aktivitetstimer i jeres forening. Lige nu arbejder vi på højtryk for at have 
lokalefordelingen for næste sæson klar til jer i starten af maj. 

Det er vigtigt, at I husker at sende dokumentation af jeres forening til 
os inden 1/6, for at vi kan give jer adgang til lokaler og haller samt 
behandle jeres tilskudsansøgninger. I dette nyhedsbrev kan I læse mere 
om, hvilke dokumenter det omhandler. 

Derudover vil vi gerne informere jer om Åben Skole-puljen, som råder over 
200.000 kr. til Åben Skole-projekter. Måske har I en idé til et samarbejdsprojekt 
med en af skolerne i Furesø?  

Jeg håber, at I vil læse med. 

Venlig hilsen 
Peter Rosgaard, Centerchef for Center for Borgerserice, Kultur og Erhverv. 
 

Husk jeres årlige dokumentation for at låne lokaler 
og søge tilskud 
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Vi er i fuld gang med at få fordelingen af lokaler 
for den kommende sæson på plads. I alt har I 
ansøgt om ca. 80.000 timers aktivitet.  Vi 
glæder os til at give jer overblik over jeres hal- 
og lokaletider, når lokalefordelingsudvalget har 
godkendt den endelige fordeling. 

Vi sender jer en mail, når jeres individuelle 
oversigter ligger klar i starten af maj.  

Det er vigtigt, at I sender os følgende 
foreningsdokumenter for at få grønt lys til 
at bruge de lokaler, I har fået tildelt. 

Dokumenterne er en forudsætning for at lov til 
at låne lokaler generelt og søge tilskud. 

De dokumenter, I skal uploade på Aktiv Furesø, 
er de sidst gældende. Nogle af dokumenterne 
kan derfor godt være de samme som dem, I 
tidligere har uploaded. Loven kræver dog, at vi 
modtager denne information fra jer én gang 
hvert år:  

• kopi af underskrevet regnskab 
• kopi af referat fra Generalforsamling 
• kopi af vedtægter 
• Erklæring om Børneattester 

Vi skal have dokumenterne senest lørdag den 
1. juni 2019. I skal selv uploade dem i Aktiv 
Furesø. I kan finde en vejledningen ved at 
klikke på knappen. 

Glemt kodeord 
Hvis I har glemt jeres kodeord, kan I bede om 
et nyt under login på www.aktivfuresoe.dk.    
  

Klik her for at se en vejledning til at 
uploade dokumenter i Aktiv Furesø   

   

Skal et ungt talent i din forening hyldes?  

 

Furesø Kommune hylder unge talenter hvert år 
ved at uddele Talentprisen. 

Har din forening et eller flere unge medlemmer 
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i alderen 13 til 19 år, som fortjener et stort 
skulderklap? Så send os en indstilling senest 
onsdag den 3. april kl. 12. 

Tip gerne dine trænere og instruktører om 
muligheden for at hylde en ung. 

Klik her for at læse mere om Talentprisen 
   

Søg penge til Åben Skole-samarbejder 

 

I Furesø har vi en Åben Skole Pulje til at 
understøtte samarbejdet mellem de lokale 
foreninger og skoler. 

Hvert år kan foreninger søge om i alt 200.000 
kr. til træneraflønning, materiale eller udstyr, så 
I kan lave et Åben Skole-samarbejde med en af 
Furesøs skoler eller FFO’er. 

I er velkomne til at kontakte Åben Skole 
Playmaker, Ida Stenum Poulsen, for at høre 
nærmere omkring puljen på mail 
play@furesoe.dk eller tlf. 7216 5187 . 

Her kan du læse det senest 
nyhedsbrev  vedr. Åben Skole-inspiration. 

Klik her for at læse om puljen på Furesø 
Kommunes hjemmeside   

   

 

Gratis kurser til foreninger  

Idrætsråd Region Hovedstaden tilbyder gratis 
kurser til forening om fx Klubkommunikation, 
Idrætspsykologi, Førstehjælp, Arbejd strategisk 
med sociale medier, Præstér bedre og mange 
flere tilbud.  

Klik her for at finde enoversigt over 
kurserne   

   

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi  fritid@furesoe.dk  står registreret som mailadressen til din forenings formand, kasserer eller 
bookingansvarlige.  Er dette ikke korrekt, så kan din forening ændre jeres informationer på Aktiv Furesø. 

Husk at dele dette nyhedsbrev med dine foreningsmedlemmer.   
 

  

 


