Kultur, Fritid og Borgerservice – Fritidsafdelingen, 1. udgave i 2021

Kære aktive fællesskaber på fritidsområdet
Hermed fremsender vi årets første nyhedsbrev til jer, hvor I kan læse om de vigtigste nyheder, arrangementer, tiltag og projekter på idræts- og fritidsområdet. God læselyst!

Status på overgangen til nyt bookingsystem
Kultur- og Fritidsafdelingen er i fuld gang med opsætningen og implementeringen af kommunens
nye tilskuds- og bookingsystem Winkas, hvor det vil være muligt at foretage bookinger, søge om
tilskud, finde oplysninger om kommunens foreninger og meget mere.
Indtil vi går over til det nye system, fungerer det nuværende bookingsystem Webbook som hidtil.
Det er således her, I skal booke tider, indtil vi overgår til det nye system.
Vi sikrer desuden, at alle basisinformationer og nuværende bookinger blive r lagt over i det nye system. Og alle foreninger/brugere vil modtage et password til det nye system.
Fra den 18. marts til den 18. april 2021 vil der kunne foretages årsbooking i det nye system, mens
der i perioden 8.-20. april 2021 kan søges om medlems- og lokaletilskud.
I ugerne 12, 13, 14 og 15 vil Fritidsafdelingen have 3 ugentlige online-kontortider á 1 time, hvor
din forening mv. kan få hjælp til at bruge systemet samt få svar på jeres evt. spørgsmål. Kontortiderne ligger tirsdage kl. 14-15, onsdage kl. 19-20 og torsdage kl. 17-18. Der bliver sendt links ud
til jer.
Derudover vil der blive produceret en række videoer, som giver vejledning til de vigtigste funktioner i Winkas. Hvis du gerne vil vide mere om det nye tilskuds- og bookingsystem, så har vi lagt en
video ud fra det fyraftensmøde om Winkas, der blev afholdt i sidste uge. Du finder videoen her.

Deltag i sundheds- og trivselsundersøgelse
Vil du deltage i konkurrencen om at vinde 500, 2.000 eller hele 5.000 kr. og samtidig hjælpe Slagelse
Kommune med at blive klogere på din sundhed, sygdom og trivsel? Det har du mulighed for, hvis du er
en af de heldige, der har modtaget spørgeskemaet ”Hvordan har du det” i din e -Boks.
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Spørgeskemaet er sendt ud til 2.000 tilfældigt udvalgte borgere i kommunen i alderen 16 år og derover.
Og dine svar hjælper os med at få viden om, hvor vi skal sætte ind med forebyggelse og behandling af
sygdom og mistrivsel, enten til glæde for dig eller en af dine nærmeste. Dine svar er derfor vigtige.
Det er muligt at deltage i undersøgelsen frem til og med den 12. maj 2021. Du kan få mere info her.

Søg midler til rekvisitter eller udvikling
Nu har din forening/dit aktive fællesskab igen mulighed for at søge Udviklingspuljen om tilskud til
fx rekvisitter, nye initiativer med et folkeoplysende formål, oprettelse af en ny forening eller etablering af partnerskaber om løsning af en konkret opgave.
Ansøgninger skal indsendes via skemaet på kommunens hjemmeside senest tirsdag den 20.
april. Der er i alt 157.362 kr. i puljen i 2021. Cirka halvdelen af beløbet uddeles i dette halvår.
Puljen har tidligere givet tilskud til bl.a. indkøb af Jumping Fitness-trampoliner, stortrampolin og
rekvisitter til kampsport og kvindebasket, opstart af foreningerne Korsør Cable Park og Yoga Fitness samt opstart af projektet ”Frivillig på vej.

Indgiv et anlægsønske til budgetprocessen
Frem til og med tirsdag den 6. april kan din forening, organisation mv. indsende et anlægsønske
til budgetprocessen og dermed søge om støtte til et større facilitetsprojekt på kultur- og fritidsområdet. Det kan fx være etablering af nye faciliteter eller en større renovering af eksisterende.
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I indgiver jeres anlægsønske via skemaet på kommunens hjemmeside, hvor I også kan læse mere
om budgetprocessen mv. Næste års budget for Slagelse Kommune bliver vedtaget af Byrådet i oktober. Og her vil I således få afklaring på, om Byrådet har valgt at støtte lige netop jeres projekt.
Det, at man kan komme med budgetønsker, er dog ikke ensbetydende med, at ønsket bliver opfyldt. Det afhænger af både den politiske behandling og det økonomiske råderum.
Hvis du gerne vil vide mere om muligheden for at komme med anlægsønsker til budgetprocessen,
kan du med fordel deltage i det online-fyraftensmøde, som Fritidsafdelingen afholder torsdag den
25. februar kl. 19.00. Du kan finde fyraftensmødet på Facebook-siden Hvad sker der i Slagelse.

Sidste chance for at indstille til stor idrætspris
Hvis du kender nogen, som har leveret en stor idrætspræstation i 2020, og som derfor fortjener at
blive taget i betragtning, når prisen Årets idrætspræstation skal uddeles senere på året, så er det
nu, du skal rykke.
Sidste chance for at indstille kandidater til den prestigefyldte idrætspris, der sidste år blev vundet
af Karoline Sloth Kjær fra Slagelse Rideklub, er nemlig tirsdag den 23. februar. Du kan læse mere om prisen og indstille kandidater til den via www.slagelse.dk/honorering.

Bliv inspireret til bevægelse under nedlukning
Så er der godt nyt til alle, som savner lidt inspiration til bevægelse under Corona-nedlukningen, eller som gerne vil blive endnu klogere på mulighederne på idræts- og fritidsområdet.
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Fritidsafdelingen har for nyligt iværksat en online-indsats, der bl.a. indebærer, at vi flere gange om
ugen, i samarbejde med aktører fra idræts- og fritidslivet, opretter opslag, der inspirerer til aktiviteter, som børn, unge og voksne kan lave derhjemme. Fx kan du lave yoga med Yoga Tribe, gymnastikøvelser med Eggeslevmagle SG&IF og træne med Slagelse Talent & Elite.
Derudover bliver der afholdt online-fyraftensmøder, hvor foreninger mv. kan få info og sparring om
en række spændende emner.
Du kan følge med i online-indsatsen på Kultur og Fritids Facebook-side Hvad sker der i Slagelse,
hvor alle træninger og fyraftensmøder bliver lagt op. Du kan få tilsendt slides fra de allerede afholdte fyraftensmøder om henholdsvis puljer og sociale medier ved at skrive til lisep@slagelse.dk.
Hvis din forening gerne vil byde ind med en online-træning, eller hvis I har forslag til emner for
fremtidige fyraftensmøder, er I også meget velkomne til at skrive til lisep@slagelse.dk.

Fyraftensmøde om rekruttering og fastholdelse
Og apropos online-indsatsen så afholder Fritidsafdelingen torsdag den 4. marts kl. 17.00-18.30
et fyraftensmøde, hvor du kan blive klogere på vores Åben Skole og Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber samt HEL Fritid og de muligheder, som de 3 indsatser hver især rummer.
Fyraftensmødet er relevant for alle idrætsforeninger, som gerne vil samarbejde mere med kommunens børnehaver og skoler, eller som oplever, at økonomien kan være en hindring for, om børn og
unge bliver/forbliver medlemmer af jeres forening.
Fyraftensmødet afholdes digitalt via Webex. Og du kan finde mere info om mødet her.

Status på HallMonitor i idrætshaller
Som led i pilotprojektet ”Meget mere haltid” modtager Fritidsafdelingen hver uge en aktivitetsoptælling fra de HallMonitor-kameraer, der er placeret i kommunale og selvejende haller.
Det er en simpel rapport, som viser, hvor mange der har været til stede i en specifik hal på et givent tidspunkt. Målingerne sker hver halve time (kvart over og kvart i) i facilitete rnes åbningstider
alle ugens dage. Rapporterne bruges som et dialogværktøj til bedre udnyttelse af faciliteterne , og
der er ikke noget hemmeligt i rapporterne.
Derfor vil vi, når det (forhåbentlig snart) igen bliver muligt at dyrke idræt i hallerne , offentliggøre
rapporterne i bookingsystemet, så alle kan følge med. Hver mandag eftermiddag vil der i bookingSide 4 af 10

systemet blive lagt en rapport op, som viser aktiviteten i den forgangne uge. Vi håber, at rapporterne kan inspirere foreninger mv. til bedre udnyttelse af hallerne og til afbooking af tider, som ikke skal bruges alligevel, så andre kan få glæde af dem.
Og apropos HallMonitor, så hænder det, at kameraerne ved et uheld bliver ramt af en bold, så kameraet enten kommer til at sidde skævt eller i værste fald går i stykker. Derfor bliver der i disse
uger sat et beskyttelsesgitter op i alle kommunale og selvejende haller, så kameraerne er klar til,
at der forhåbentlig snart kommer masser af boldspil mv. i hallerne.

Pulje støtter selvorganiseret idræt og gadeidræt
Hvis dig eller dit aktive fællesskab gerne vil fremme selvorganiseret idræt, gadeidræt eller gadekultur i Slagelse Kommune, fx gennem etablering/renovering af faciliteter eller afholdelse af events og
netværksaktiviteter, så er der hjælp at hente.
Fritidsafdelingen administrerer Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse, der rummer i alt
239.311 kr. i 2021, og kan søges af bl.a. selvorganiserede idrætsudøvere (både grupper og enkeltpersoner), foreninger og lokalråd.
Puljen har tidligere bl.a. ydet tilskud til etablering af Korsør Skatepark, der i øvrigt forventes at blive indviet i maj 2021. Du kan læse mere om puljen på kommunens hjemmeside, hvor du også kan
indsende din ansøgning, samt finde eksempler på hvad puljen kan støtte.
Hvis du gerne vil have sparring på din idé, inden du ansøger, er du meget velkommen til at skrive
til sigje@slagelse.dk

Kan man afholde sin generalforsamling online?
På nuværende tidspunkt er det i praksis ikke muligt at afholde generalforsamlinger pga. gældende
forsamlingsforbud på max 5 personer.
Flere foreninger har spurgt til muligheden for at afholde generalforsamling online i stedet for ved
fysisk fremmøde, og vores fritidskonsulent har derfor undersøgt spørgsmålet.
Foreninger kan kun afholde deres generalforsamling online, hvis det fremgår af vedtægt erne. Det
skyldes, at en online-generalforsamling adskiller sig fra den fysiske. Derfor skal medlemmerne have forholdt sig til det samt godkendt, at generalforsamlingen kan afholdes digitalt .
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Foreningen kan dog komme i en såkaldt nødretssituation, hvor det er presserende og nødvendigt at
få gennemført generalforsamlingen. Hvis det er tilfældet, vil der være mulighed for at afholde sin
generalforsamling online, selv om det ikke er nævnt i jeres vedtægter.
Der kan være tale om nødret, hvis:


Et flertal i bestyrelsen har trukket sig



Foreningen har brug for, at generalforsamlingen tager stilling til et meget vigtigt spørgsmål



Foreningens økonomi er kritisk



En utilfredshed hos medlemmerne kræver afklaring



Foreningen ikke kan forvente at kunne afvikle fysisk generalforsamling i en lang periode, fx
fordi mange medlemmer er særligt sårbare over for Corona-virus.

I kan læse mere om generalforsamlinger i en Corona-tid på DGI’s hjemmeside og på DIF’s hjemmeside.

Husk at oploade regnskab og årsberetning
Når I har fået afholdt jeres generalforsamling, skal I huske følgende:


Årsregnskabet for 2020 skal oploades i bookingsystemet umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen. Regnskabet skal være underskrevet af hele bestyrelsen og af revisor, eller af
den person der har revideret regnskabet.



Jeres årsberetning skal uploades i bookingsystemet umiddelbart efter jeres generalforsamling.

Tjen penge til foreningen ved at indsamle affald
Gennem projektet Ren Natur kan din forening eller selvorganiserede gruppe tjene 3.000 kr., hvis I
bruger en formiddag eller eftermiddag på at samle henkastet affald op i perioden maj-juni eller august-september 2021.
Sponsoratet på 3.000 kr. kan bruges til aktiviteter, der styrker jeres forening/gruppe. Pengene kan
fx bruges på indkøb af udstyr, uddannelsesaktiviteter til jeres medlemmer, rejseudgifter osv.
Fra 1. marts 2021 kan I på Ren Naturs hjemmeside se årets indsamlingsruter i Slagelse Kommune.
Det er også her, at I tilmelder jer. Tilmeldingsperioden løber fra 1. marts til 1. april 2021.
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I vil modtage alt nødvendigt udstyr til brug for indsamling af affald, fx sikkerhedsveste, handsker,
skraldeposer, snappere osv. Kommunen henter efterfølgende det affald, som I har indsamlet. Herefter skal I udfylde et afrapporteringsskema online med oplysninger om jeres dag sammen.
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til kontakt@rennatur.org.

Penge at søge til projekter i landområder
Hvis dig og din forening, lokalråd, organisation mv. sidder med en god idé til et projekt, der kan
være med til at udvikle kommunens landområder, så kan I søge om LAG/EU-midler.
LAG/EU-midler kan ansøges til større projekter, som går over længere tid. Projektbudgettet skal
være på minimum 100.000 kr., og det er muligt at opnå op til 50 % i støtte. Der ydes tilskud til
projekter, der sætter en udvikling i gang, og som fx bidrager til at gøre det mere attraktivt at bo i
landområderne (inkl. Skælskør og Korsør).
Der er frist for ansøgninger om LAG-midler torsdag den 15. april og mandag den 9. august
2021. Og I skal indsende jeres ansøgning via Landudvikling Slagelses hjemmeside.
Der kan I også læse om KVIK-puljen, der kan støtte mindre udviklingsprojekter i landdistrikterne
med op til 50.000 kr., og Naturpuljen, som støtter udvikling af naturoplevelser i landområderne.

Vigtig info om sprit i haller
Når hallerne genåbner, er det vigtigt, at I ikke bruger det sprit, som er placeret ved indgangene i
hallerne, til at afspritte jeres rekvisitter. I skal selv sørge for at indkøbe rengøringsmidler til dette
formål, som ikke er så hård ved gulv og udstyr/rekvisitter.

Få tilskud til aktiviteter for handicappede
Hvis du eller din forening/dit aktive fællesskab gerne vil lave aktiviteter for handicappede, så er der
hjælp at hente.
Slagelse Kommune har en Handicappulje, hvorfra du kan søge om tilskud til bl.a. nye initiativer for
handicappede, handicaprelaterede rekvisitter, arrangementer for og med handicappede deltagere
samt oprettelse af en ny forening med handicappede medlemmer.
Handicappuljen har fx tidligere støttet afholdelse af Slagelse Open og Nordic Champions League i
el-hockey samt indkøb af dobbelt -gokarts til handicapaktiviteter.
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Der er i alt 109.333 kr. tilbage i Handicappuljen i år, og du kan læse mere om puljen og indsende
en ansøgning til den via kommunens hjemmeside.

Åben Dagtilbud bliver en fast indsats
Så er der gode nyheder til foreninger og dagtilbud, som enten allerede er involveret i Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaberne, eller som godt kunne tænke sig at blive det i fremtiden.
Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune har afsat 200.000 kr. årligt til idrætspartnerskaber
mellem de lokale foreninger og dagtilbuddene, og det betyder, at Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaberne nu er blevet en fast indsats i Fritidsafdelingen.
Siden 2018 har kommunen arbejdet målrettet med at lave idrætspartnerskaber på tværs af dagtilbud og idrætsforeninger. Partnerskaberne er med til at bringe mere og anden bevægelse ind i dagtilbuddene, samtidig med at børnene inviteres til tidligt at blive en del af et aktivt foreningsliv.
Bevægelsesindsatsen betyder samtidig, at medarbejdere fra dagtilbuddene har fået ny viden og inspiration til mere bevægelse og idræt i hverdagen. Samtidig har idrætsforeningerne lavet idrætsforløb i dagtilbuddene.
Hvis din forening godt kunne tænke sig at komme ud og lave et idrætsforløb i kommunens børnehaver, så er I meget velkommen til at skrive til sigje@slagelse.dk

Få hjælp til idrætspartnerskaber med skoler
Og apropos idrætspartnerskaber, så vil vi gerne slå et slag for vores Åben Skole Partnerskabspulje.
Gennem denne pulje kan både skoler, idrætsforeninger og andre lokale aktører søge om tilskud til
etablering af Åben Skole idrætspartnerskaber. Puljen støtter initiativer i regi af Den Åbne Skole, fx
et samarbejde mellem en folkeskole og en idrætsforening om et undervisningsforløb.
Puljen kan fx understøtte betaling af undervisningshonorar til foreningsinstruktører/-trænere samt
yde tilskud til nødvendigt indkøb af udstyr til afvikling af undervisningen, fx hockeystokke.
Puljen er på 30.000 kr. i 2021. På kommunens hjemmeside kan du finde mere info om puljen og
indsende en ansøgning til den. Hvis din forening er interesseret i at blive en del af Åben Skole
Idrætspartnerskaberne, er I meget velkomne til at skrive til sigje@slagelse.dk.
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Bliv skarp til fundraising via gratis webinarer
Så er der godt nyt til foreninger/fællesskaber, som gerne vil rejse midler til spændende projekter.
I den kommende tid er der gode muligheder for via deltagelse i gratis webinarer at blive bedre til
fundraising og dermed forbedre chancerne for at få del i de eftertragtede fondsmidler.
Webinarerne nedenfor udbydes af dygtige fundraisere fra Fundraiseren, som bl.a. vil give tips og
idéer til fondsansøgningen samt fortælle om faldgruber inden for fundraising. Webinarerne afholdes
på Zoom og finder sted følgende dage:





Gratis fundraising-webinar den 2/3 kl.
Gratis fundraising-webinar den 6/4 kl.
Gratis fundraising-webinar den 4/5 kl.
Gratis fundraising-webinar den 1/6 kl.

10-11 – læs
10-11 – læs
10-11 – læs
10-11 – læs

mere
mere
mere
mere

og tilmeld
og tilmeld
og tilmeld
og tilmeld

dig
dig
dig
dig

Gør brug af nyttige værktøjer til fundraising
Og apropos fundraising, så har Nordea-Fonden på deres hjemmeside samlet en masse nyttig viden
og nogle meget brugbare værktøjer, som kan være relevant e for jer at tjekke ud, både forud for
fondsansøgningen, og efter I (forhåbentlig) har modtaget støtte.
På siden kan du bl.a. få info om/gode råd til ansøgning, budget, forankring, adfærdsguide, kommunikation og evaluering. Du finder værktøjerne her. Og de er også relevante for ansøgninger til
andre fonde end Nordea-Fonden.
Nordea-Fonden afholder i øvrigt et gratis webinar om Evalueringer onsdag den 24. marts kl.
14.00-15.00, hvor du, med udgangspunkt i Nordea-Fondens nye evalueringsguide, bl.a. kan få inspiration til indarbejdelse af evalueringen i projektudviklingen og undervejs i projektet samt til videreformidling af resultaterne. Derudover kan du få gode råd til 3 forskellige evalueringsmodeller.
Du kan læse mere om webinaret på Nordea-Fondens hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig.
Tilmeldingsfristen er fredag den 19. marts.
Afslutningsvis vil vi kort nævne fondsdatabasen fonde.dk, hvor I som forening helt gratis kan få
adgang til at søge relevante fonde frem, downloade gode skabeloner og værktøjer til fundraising,
læse om aktuelle puljer og meget mere. I kan oprette jer som brugere her.
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Få hjælp til at etablere en lege- og aktivitetsplads
Kalder alle foreninger mv., der ønsker hjælp til at realisere drømmen om at skabe en lækker lege og aktivitetsplads, der kan fremme sundhed og trivsel, og hvor børn, unge og voksne kan mødes
og være fysisk aktive.
Chris MacDonald og hans non-profit organisation Just Human har nemlig i samarbejde med KOMPAN etableret puljen More Play, der kan søges af foreninger, skoler, institutioner mv.
Puljen kan fx yde tilskud til, at I kan puste liv i et gammelt udeområde eller etablere en helt ny eller større lege- og aktivitetsplads. Puljen kan søges frem til og med onsdag den 31. marts. Og du
kan læse mere om den her.

Vigtige frister i de kommende måneder





Tirsdag den 23. februar: Sidste chance for at indstille kandidater til prisen Årets idrætspræstation. Du indstiller din evt. kandidat til prisen her.
Torsdag den 18. marts til søndag den 18. april: Årsbooking kan foretages i det nye tilskuds- og bookingsystem Winkas.
Torsdag den 8. april til tirsdag den 20. april: I denne periode er det muligt at søge
medlemstilskud og lokaletilskud i det nye bookingsystem Winkas.
Tirsdag den 20. april: Frist for ansøgninger til Udviklingspuljen (1. uddeling i 2021). Du
søger om tilskud her.

Kom med input til nyhedsbrevet
Husk at I altid er meget velkomne til at komme med input til nyhedsbrevet, fx succeshistorier og
info om arrangementer, projekter og nye tiltag/tilbud. Send jeres input til caspe@slagelse.dk.
Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i april 2021.
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