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Fritid og Kultur vil gerne takke alle for et godt samarbejde i 2016. Vi 
ønsker jer god jul og godt nytår og ser frem til et spændende år i 2017.

Tjek på forsikringen 
En forening er en ”juridisk 
person” og foreninger kan 
derfor eje ting på samme 
måde som mennesker eller 
virksomheder. Det betyder 
blandt andet, at I som 
forening selv skal tegne 
forsikringer, hvis I 
vil sikre foreningens ejendele 
mod skade. Husk derfor at 
tjekke, om jeres ejendele er 
ordentligt forsikrede.

Læs mere her: 
http://frivillighed.dk/guides/f
orsikring-af-foreningens-
ejendele

Årlig ansøgning om godkendelse 
som folkeoplysende forening 
2017 
Sidste frist for ansøgning om 
godkendelse som folkeoplysende 
forening for 2017 er den 4. januar 
2017. Ansøgninger, der modtages 
efter tidsfristens udløb, vil medføre 
reduceret tilskud i 2017

Ansøgningen udfyldes elektronisk på 
www.conventus.dk. Vigtige 
dokumenter kan vedhæftes 
ansøgningen eller sendes pr. post. 
Både medlemstal og ansøgnings-
skema skal udfyldes.

Mails og information til 
foreningerne
Nogle idrætsforeninger har oplyst, at 
de ikke har modtaget mailen med 
information om årlig ansøgning 2017. 
Fritids- og Kulturcentret sender 
mailen til én person fra hver forening. 
Det kan være formanden, kassereren 
eller en helt tredje, som foreningen på 
et tidspunkt har ønsket, vi skriver til. 
Maillisten bruges ved udsendelse af 
generel information til alle foreninger 
og det er foreningens ansvar at sørge 
for, jeres mailadresse er opdateret. 
Ønsker foreningen en anden person 
på maillisten, kan I oplyse dette ved 
at skrive en mail til Christina Pedersen 
på christinape@htk.dk, så retter vi 
listen. 

De personer, vi er i kontakt med i 
forbindelse med f.eks. booking af 
lokaler, tilskud til rejse/lejre m.m., er 
selvfølgelig de personer, vi fortsat 
henvender os til i den forbindelse. 

Idrætsevent
Ved Idrætsevent 2016 var der 
fuld gang i Torvet på City 2. 
Der var sved på panden, smil 
på læberne og uddeling af 
årets priser. 
Prisen som Årets Idrætsleder 
gik til Benjamin Styhn 
Tollundgaard fra STT (Swim 
Team Taastrup).
Prisen som Årets Idrætsudøver 
gik til Julie Madsen fra 
Taastrup Bokseklub. 
Årets ”Du gør en forskel-Pris” 
gik til Sine Nordbo fra FHI 
Gymnastik. 

Kulturpris 
Et udvalg under Kulturelt 
Samråd beslutter hvem der 
skal have prisen i dialog med 
Pernille Rohde, Lokalavisen og 
Stina Felby, Dagbladet.  
Kulturprisen 2016 gik til 
Taastrup Musik-forening. 

Indvielse af idrætsanlæg med 
kunstgræs i Gadehavekvarteret
Idrætsanlægget i Gadehave-kvarteret 
er ved at være klar til at blive 
indtaget af skoler, institutioner, 
foreninger og borgere i området. Det 
fejres med indvielse 21. december 
2016 kl. 14-18, hvor alle er velkomne 
til at komme og være med – eller til 
at kigge på og få en æbleskive og en 
kop varm kakao.

Læs mere og se programmet her: 
http://www.htk.dk/Fritid/Lokaler-
arealer/Kunstgraesbane.aspx

Medarbejdernyt
Pr. 1.1.17 er Casper Graugaard ansat 
som administrativ medarbejder i Fritid 
og Kultur. Casper skal bl.a. være 
kommunens kontaktperson vedr. 
lokalebookinger. Casper er et kendt 
ansigt i kommunen, idet han har 
arbejdet mange år i kommunens 
biblioteker bl.a. med serviceopgaver til 
borgerne. Casper kan fra den 1.1.17 
kontaktes på telefon nr. 43 59 13 11. I 
kan også kontakte Bo Petersen på 
telefon 43591316 eller Christina 
Pedersen på telefon 43591319, som vil 
servicere jer vedr. spørgsmål og hjælp 
til lokalebooking i Conventus.

Ny svømmehal indviet
Taastrup Svømmehal og det 
nye 50 m bassin blev indviet 
søndag d. 27. november. 
Mange mennesker var mødt 
frem for at være med og 
hoppe i vandet, så der var god 
stemning og masser af 
aktiviteter. Blandt andet var 
der gummibådsrace mellem 
borgmester Michael Ziegler og 
udvalgsformand Merete 
Scheelsbeck. Med det nye 
bassin, som primært bliver for 
foreninger og skoler, frigøres 
der plads til offentlige 
badegæster i den eksisterende 
hal, som bliver renoveret i den 
kommende tid. 

Indvielse af Springcenteret
Springcenter Nærheden bliver indviet 
lørdag d. 28. januar 2017. Fra klokken 
9.30 -11.30 åbner Springcenteret og 
alle inviteres til at kigge forbi og se de 
nye, flotte faciliteter – og få en prøve 
på, hvad centret kan. Læs mere på 
kommunens hjemmeside og følg med 
på kommunens facebookside. 

Frist for ansøgning om tilskud 
til kurser, ledertræning, 
basislokaler m.m. for 2016
Høje-Taastrup Kommune har 
besluttet, at fristen for bogføring på 
gammelt år (2016) er fredag den 13. 
januar 2017.
 
Det betyder, at fristen for aflevering 
af ansøgninger om tilskud for 2016 er 
tirsdag den 3. januar 2017. 
 
Ansøgninger, der kommer for sent, 
kommer ikke i betragtning. 

Når alt er bogført bliver eventuelle 
resttilskud fordelt.

Folkeoplysningsloven strammes 
op pr. 1. januar 2017

Foreningernes regnskaber skal 
offentliggøres på kommunens 
hjemmeside. 

Folketinget har den 6. december 2016 
vedtaget en ændring af folke-
oplysningsloven, som skal hindre, at 
foreninger, som modarbejder eller 
underminerer demokrati eller 
grundlæggende friheds- og menne-
skerettigheder kan modtage offentlig 
støtte. 

Det betyder, at der fremover ikke kan 
ydes støtte til foreninger, der 
modarbejder eller underminerer de 
grundelementer i vores samfund, som 
loven har til formål at understøtte.

Betingelserne til foreninger, der søger 
om støtte til folkeoplysende 
aktiviteter, strammes op, ligesom 
kommunerne heller ikke på et andet 
grundlag kan yde støtte til foreninger, 
som modarbejder og underminerer 
demokrati m.v.

Endvidere indskærpes og styrkes 
kommunernes tilsynspligt, ligesom 
kommunerne skal offentliggøre 
foreningernes regnskab for tilskud 
efter loven og en fortegnelse over de 
foreninger, som enten modtager 
støtte eller får afslag på støtte efter 
folkeoplysningsloven.

Dvs. at folkeoplysende foreningers 
regnskaber fremover skal offentlig-
gøres på kommunens hjemmeside. 
Administrationen arbejder i øjeblikket 
på at finde den bedste måde at gøre 
det på for alle parter.
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