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Aktiv sommer 2017
Igen i år tilbyder vi børn og unge i Høje-Taastrup Kommune at deltage i Aktiv Sommer. Aktiv Sommer kommer til at foregå fra uge 26 til 
uge 32. Brug muligheden til at vise jeres forening frem for nye medlemmer. 
Vi har allerede sendt invitation ud til alle foreninger, samt andre interessenter, om deltagelse. Har du ikke modtaget vores mail, kan du 
kontakte Christian Aundal på mail ChristianAu@htk.dk
Frist for ansøgningen er mandag den 3. april 2017.

Du kan nu indstille til Foreningsprisen, Hædersprisen og Unglederprisen 2017
Høje-Taastrup Kommune hædrer hvert år foreninger og frivillige i foreningerne. I 2017 bliver priserne uddelt på Frivillig Fredag den 
29.09.2017 i Taastrup Teater, fra kl. 17.00 - 21:00.
Alle tre priser er stiftet for at anerkende det store frivillige arbejde, der ydes i kommunens mange forskellige foreninger til gavn for alle 
borgere. 

Alle kan indstille til de tre priser. Send en mail til Fritidkultur@htk.dk senest den 22.05.2017 kl. 12:00. Du skal bare skrive hvem du 
indstiller til hvilken pris. Du er velkommen til at begrunde indstillingen eller lægge dit telefonnummer, så ringer vi dig op og skriver din 
begrundelse ned. Du er også velkommen til at kontakte Bo Petersen på 43 59 13 16 eller bope@htk.dk. 
Læs mere om priserne nedenunder:

Foreningsprisen gives til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for medlemmer eller lokalområde. Tidligere modtagere af 
prisen har haft stor gavn af de 25.000,-, 10.000,- eller 5.000,- kroner, som gives til henholdsvis 1., 2. eller 3. pladsen. Alle foreninger 
kan indstilles til prisen, og et bedømmelsesudvalg vil i juni 2017 udvælge nominerede foreninger til prisen, på baggrund af de indkomne 
indstillinger. Foreningspriserne sponseres af Danske Bank.

Hædersprisen gives til to personer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for foreningslivet i Høje-Taastrup 
Kommune. Det er Fritids- og Kulturudvalgets hædring af personer, som har sat deres tydelige præg på foreningslivet eller på en enkelt 
forenings udvikling. Kandidater kan indstilles af enkeltpersoner eller foreninger. 

Unglederprisen er Folkeoplysningsudvalgets pris til et ungt menneske under 25 år, som yder en stor indsats i foreningen. Prisen er 
stiftet for at skabe fokus på de mange unge, som yder en frivillig indsats for andre unge og ældre i kommunen. Prisen er på 5.000,- 
kroner. Alle kan indstille en kandidat til prisen. Der vil primo august 2017 blive nomineret 5 ungledere til prisen. Den endelige vinder 
findes ved en sms-afstemning, der afsluttes ved Foreningsprisfesten i Taastrup Teater.

Socialt Aktivt Klubliv for piger
De fire fodboldklubber; Høje Taastrup Idrætsforening Fodbold, T.G 1980 Idrætsforening– Fodbold, Taastrup FC og Fløng/Hedehusene 
Fodbold har indgået en 3-årig partnerskabsaftale med Fritid og Kultur om at styrke fodboldklubberne med fokus på at rekruttere og 
fastholde piger i fodboldklubberne. 

15 aktive piger fra klubberne skal skabe et godt socialt klubliv og rammer, der kan være med til at tiltrække og fastholde pigespillere, 
kvindelige trænere og ledere i klubben. De 15 piger gennemfører en toårig træner- og lederuddannelse. 

Derudover vil der afholdes bestyrelsesnetværk for fodboldklubberne og der nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe med fokus 
på implementeringen af indsatsen ”Socialt aktivt klubliv for piger”. Ved udgangen af 2019 evalueres projektet.

Fritid og Kultur og DBU Sjælland finansierer og er facilitator for projektet.

Foreningerne har fået flere medlemmer i 2016
Medlemstallet for de folkeoplysende foreninger stiger fortsat. I 2016 var der 18465 medlemmer i kommunens 131 godkendte 
foreninger. I 2015 var der 18084 medlemmer. 

Foreningsområde Antal foreninger 2016 Medlemstal  2015 Medlemstal 2016
Øvrige foreninger 12 466 507
Spejdere 12 767 788
Kultur 22 1490 1444
Idræt 85 15361 15726
I alt 131 18084 18465

Oversigt over alle godkendte foreninger er nu offentliggjort 
Fritid og Kultur har nu imødekommet et ønske fra borgerne om, en oversigt over alle kommunens foreninger på hjemmesiden. Vi 
arbejder på, at foreningens navn linker til foreningens hjemmeside. Vi håber, at dette vil være med til at gøre foreningerne mere 
tilgængelige for borgerne. 
Se oversigten på adressen: http://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Find-_forening.aspx 
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Informationsmøder

  Har du spørgsmål til Fritid og 
Kultur er du velkommen til at 
deltage i et af vores 
informationsmøder. Møderne er 
primært rettet mod nye foreninger 
og bestyrelsesmedlemmer, men vi 
svarer gerne på alle 
foreningsrelevante spørgsmål. 
  Næste informationsmøde finder 
sted torsdag den 27. april 2017, kl. 
17.00 - 18.30, i Lokale 3, 
Kulturcentret (Poppel allé 12).

 
 Åbning af den nye 
stationsforplads i 
Hedehusene 

  Der er indvielse af den ny 
stationsforplads i 
Hedehusene lørdag den 1. 
april kl.11-13.
  Det bliver fejret med masser 
af forskellig musik og 
spændende aktiviteter for 
børn og voksne. 
  Borgmester Michael Ziegler 
holder åbningstale.   
  Stationsforpladsen er det 
tredje og sidste byrum, der 
indvies i Hedehusene og som 
afslutter områdefornyelsen.

Marts 2017

Fritid & Kultur 
ønsker alle en god 
påske. 

Indhold
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Foreningsprisfest 2017
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Dialogmøde i Fritids- og Kulturudvalget
Mandag den 15. maj kl.18.30 -21.00 afholder Fritids- og Kulturudvalget dialogmøde i Taastrup Kulturcenter (lokale 3). Bestyrelser, 
foreninger, samråd og Folkeoplysningsudvalg er inviteret.
Programmet er følgende:

Kl.18.30-19.45: Idrætsområdet og spejderne
Kl.19.45-20.00: Pause
Kl.20.00-21.00: Kulturområdet, herunder aftenskoler og øvrige samråd

Du tilmelder dig dialogmødet ved at sende en mail til fritidkultur@htk.dk, senest den 10. maj.

Lokalafdeling af Broen i Høje-Taastrup
Tirsdag d. 21.03.17 blev der afholdt stiftende generalforsamling af lokalafdelingen Broen – Høje-Taastrup. Foreningen har til formål at 
støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid i Høje-Taastrup Kommune. 
Høje-Taastrup Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Broen - Høje-Taastrup.

For nærmere info omkring Broen – Høje-Taastrup er I velkomne til at kontakte Christian Aundal, på e-mail ChristianAu@htk.dk.

Vestegnens Kulturuge 2017 – På elektrisk grund
Vestegnens Kulturuge 2017 kommer til at foregå i kommunerne Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje-Taastrup 
fra den 8. september til og med den 17. september 2017. Dette års tema er ”På elektrisk grund”. Vil du være med til at lave aktiviteter i 
Vestegnens Kulturuge, så kontakt kulturkonsulent Stine Vad Johansen på e-mail: stinejo@htk.dk eller telefon: 24 52 46 25.

Evaluering af Breddeidrætskommuneprojektet
Høje-Taastrup Kommune har været breddeidrætskommune fra 2014-16 og har med stor hjælp fra mange foreninger gennemført 8 
delprojekter, som nu er ved at blive evalueret. Erfaringerne fra projekterne indgår i det videre arbejde med kommunens Idræts- og 
bevægelsespolitik. Breddeidrætsprojektet, som i denne omgang har involveret 7 kommuner, afsluttes med en konference i Århus 19. 
april. Tak til alle, der har bidraget med gode ideer, arbejdskraft og engagement. Læs mere om projekterne

Indvielse af Springcenter Nærheden
Det nye Springcenter i Nærheden blev indviet på flotteste vis sidst i januar. Med en rappellende borgmester og fuldt hus i 
Springcenteret hele formiddagen kom centeret rigtig godt fra start. Nu er de fem foreninger, der skal dele faciliteten, i fuld gang med at 
få hverdagen til at fungere i et center fuld af hop, spring og klatring. 
Se video fra åbningen her: https://youtu.be/gsEyW3Tcqww 

Indvielse af Klimatårnet
Der var forår i luften og flot solskinsvejr, da det ny klimatårn blev indviet på Gadehaveskolen den 22.marts.
Borgmester Michael Ziegler klippede snoren og overrakte nøglen til tårnet til skoleleder Sune Bjerglund Nielsen.
Keingart Arkitekter og Energileg, som har stået for at udforme tårnet, sørgede for at give en demonstration af tårnet til skolens ældste 
elever.
Klimatårnet er nu klar til at blive taget i brug af skoleleverne og af andre nysgerrige borgere som også kan tage et kig forbi.

Timefordelingsmøder 
Tildeling af timer for idrætten for august 2017 – juni 2018 er godt i gang. Fordelingen er på plads den 11. maj, hvor der sendes mail ud 
til foreningerne.  De afsluttende møder bliver afholdt: Fordelingsmøde omkring fodboldanlæg (baner og haller), onsdag den 29. marts i 
Taastrup Idrætscenter. Fordelingsmøde omkring hal-, sal og weekend, onsdag den 5. april i Taastrup Idrætscenter.

          Side 2

KOM OG VÆR MED

Kaffesalon- vær med til 
at præge den nye 
Kulturpolitik
 
  Torsdag den 27. april bliver der 
afholdt kaffesalon for alle 
borgerne, som har lyst til at 
komme med input til den nye 
kulturpolitik. 
  Kulturpolitikken blev også 
debatteret den 1. februar i 
Taastrup Teater og Musikhus, hvor 
der var omkring 100 deltagere.
Hold øje med programmet for 
kaffesalon den 27. april, som snart 
annonceres.

Marts 2017

Fritid & Kultur 
ønsker alle en god 
påske. 

Motiver dine spillere til at få 
løbetrænet i sommerferien! 

Tilmeld jeres hold til 
Hedelandsdysten søndag d. 27. 
august 2017 og start 
efterårssæsonen med løb på 
distancerne 5, 10 og 21 km. I 
målområdet kan I også dyste i en 
masse små aktiviteter og finde ud 
af, hvem der er bedst. Læs mere og 
tilmed jer på 
www.hedelandsdysten.dk 

Indhold 
Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøde

Lokalafdeling af Broen i HøjeTaastrup

Vestegnens kulturuge

Evaluering af Breddeidræts-kommuneprojektet

Indvielse af Springcentret

Indvielse af Klimatårnet

Timefordelingsmøder

side 

mailto:fritidkultur@htk.dk,
mailto:stinejo@htk.dk
http://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Projekter/Breddeidraetskommune.aspx
https://youtu.be/gsEyW3Tcqww
http://www.hedelandsdysten.dk/

	63556-17_v1_Nyhedsbrev FKC marts 03 - 2017 side 1(1)
	72585-17_v1_Nyhedsbrev FKC marts 03 - 2017 side 2(2)

