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Folkeoplysningsudvalget havde
møde den 4. februar 2020

De talte blandt andet om foreningers betaling af gebyrer, lederkurser,
ligestilling, brugs- og driftsaftaler og principper for tilskud.
Læs referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde.

I er inviteret ind på Københavns
Rådhus

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 18:00 inviterer Københavns Kommune
til en dialog om samarbejdet mellem de folkeoplysende foreninger og
Københavns Kommune.
I kan læse invitationen, og hvordan I melder jer til her.

Skal I også være med til
Kulturhavn Festival i år?

Kulturhavn er med til at hjælpe københavnerne med at finde jeres

forening og deltage aktivt i byens kultur- og fritidsliv. Under vores 3
dages festival i august inviterer vi alle københavnere til at prøve mere
end 200 aktiviteter, som kan udforskes hele vejen fra Sydhavnen til
Nordhavn.
Derfor ønsker vi igen i år, at der deltager så mange forskellige
foreninger som muligt - inden for kunst, kultur og fritidsliv. Så hvis
din forening eller aftenskole har lyst til at fejre fællesskabet og
havnen i selskab med alle de andre, så kom og vær med på
Kulturhavn Festival 2020.
Send os jeres forslag til et arrangement ved at udfylde vores
forhåndstilmeldingsskema og sende det til os inden den 23. marts.
Du kan forhåndstilmelde din forening her.
På Kulturhavns hjemmeside er der meget mere om retningslinjer,
vigtige datoer osv. Læs mere her.
Hvis jeres forening ikke har deltaget i Kulturhavn Festival før, så har
vi tre gode grunde til at være med i år:
Jeres forening får mulighed for at vise jeres
sport/kunst/aktivitet frem for et stort publikum og på den måde
vise jer frem overfor nye medlemmer.
I kan invitere alle jeres medlemmer med til jeres aktivitet og
bruge Kulturhavn til at skabe en social begivenhed.
Det er gratis at deltage. Scene, lydanlæg, borde og stole – og
hvad I har brug for - stilles til rådighed. I skal blot møde op og
afvikle jeres aktivitet(er) og have det sjovt sammen.

Fem foreninger får nu penge til
arbejdet med socialt udsatte
børn og unge og deres forældre

I København findes der allerede 16 sociale partnerskabsaftaler, men
på mødet den 30. januar, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at
tilføje yderligere fem foreninger, der skal indgå sociale partnerskaber
med Københavns Kommune i perioden 2020-2023.
Med partnerskabet modtager foreningerne 200.000 kr. årligt i den
fireårige periode til ansættelse af en ressourceperson i foreningen.
Ressourcepersonen skal arbejde med at sikre, at foreningen kan
inkludere og fastholde socialt udsatte børn og unge og deres forældre
i foreningsaktiviteterne. Kultur- og Fritidsforvaltningen har modtaget
i alt 15 ansøgninger.
De udvalgte foreninger er:
B1908
Fremad Amager
IF Stadion
Krumspring
Street Society
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning kan ses her.
De 16 sociale partnerskabsaftaler, der allerede eksisterer, er med Ajax
København, Amager Judo Skole, BK Skjold, BK Union, Brønshøj
Boldklub, BørneBasket Købehavn, Copenhagen Floorball Club,
Fremad Valby, Global Kidz, Hovedstadens Svømmeklub, Nørrebro
Taekwondo Klub, Nørrebro United, Rollespilsfabrikken, Shezone,
Stevnsgade Basketball og Vestia.

Underværker er penge til nye og
bedre rammer for frivillige
aktiviteter, der skaber

sammenhold, fællesskaber og
levedygtige lokalsamfund
Underværker er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre
projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed. Har du en god idé
til et projekt, som skaber nye rammer for fællesskaber, kan du også
byde ind. Næste ansøgningsfrist er den 27. marts 2020 kl. 12.00. Få
støtte til fællesskab og livskvalitet i bygninger og byrum.
På Underværkers egen hjemmeside er der meget mere om ansøgning
til dit projekt (https://www.undervaerker.dk/).
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