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KOM OG VÆR MED
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 26. april 2018, kl.
17.00 - 18.30, på Hedehuset, lokale
3.
Tilmeld dig til næste møde ved at
sende en mail til
fritidkultur@htk.dk

Aktiv sommer 2018
Brug muligheden til at vise jeres forening frem for nye medlemmer
Igen i år har I mulighed for at byde ind med en aktivitet til aktiv sommer, som kommer til at foregå fra uge 26 til uge
32. Ønsker I at være en del af årets aktiv sommer program, så kontakt Christian Aundal på mail ChristianAu@htk.dk.
Frist for ansøgning er mandag den 23. april 2018.

Timefordelingen er i gang
Alle foreninger har nu fået tilsendt fordelingsmaterialet. Ønsker skal sendes til TIH@htk.dk senest den 5. marts 2018.
Der vil derefter finde en forhandling sted, og den færdigforhandlede timefordeling udsendes den 23. marts 2018.
Fordelingsmøderne i
 Fordelingsmøde
 Fordelingsmøde
 Fordelingsmøde

2018 afholdes således:
omkring svømning og tennis, den 9. april.
omkring fodboldanlæg (baner og haller), den 10. april.
omkring hal-, sal og weekend, den 11. april.

Foreninger skal være opmærksom på, at prime time træder i kraft nu. Det betyder, at tiderne mellem 16 og 20 er
prioriteret til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Flere børn og unge i foreningslivet

EUpersondataforordning
på vej
Persondataforordningen (GDPR)

træder i kraft den 25. maj 2018.
Administrationen og samrådene er
i gang med at lægge en plan for,
hvordan I bedst kan blive klædt på
til opgaven.
Alle foreninger hører nærmere i
løbet af foråret.
Vil I allerede nu læse om GDPR,
har DGI udarbejdet en vejledning
til idrætsforeninger, som kan
bruges af alle.
Se vejledningen

Invitation til fyraftensmøde mandag d. 23. april 2018 kl. 17-20.
Høje-Taastrup Kommune har en ambition om, at flere børn og unge skal med i det frivillige foreningsliv indenfor
idræt, friluftsliv, hobbyaktiviteter og kultur. Derfor vil vi gerne invitere alle folkeoplysende foreninger i kommunen til
en dialog om, hvordan vi sammen kan få flere børn og unge med i foreningsfællesskabet.
Målet med aftenen er at inspirere hinanden og få gode ideer. Derudover vil vi også gerne i tættere dialog med
foreninger, som er interesserede i et målrettet samarbejde omkring det at få flere børn og unge med i foreningslivet.
Invitationen til fyraftensmødet vil blive udsendt når vi kommer tættere på april. Dette skal dog ikke afholde jer fra at
sætte kryds i kalenderen allerede nu!

Idrætsforeninger tilbyder nyt valgfag til udskolingen
HTI fodbold og TG80 IF tilbyder juniortræneruddannelsen
Det første hold er allerede godt i gang
HTI fodbold og TG80 IF er allerede godt i gang med at uddanne 14 udskolingselever på Gadehaveskolen. Uddannelsen
er et samarbejde mellem foreningerne og skolen.
Hvordan er uddannelsen strikket sammen?
Idrætsforeningen modtager eleverne i praktikforløb i 10 uger, og idrætslæreren står for den teoretiske undervisning.
Se hvad en elev mener om forløbet
Vil du vide mere
Vil du undersøge mulighederne for din forening, så kontakt Maria Holmström: MariaHol@htk.dk, eller ring til: 40 23
67 08.

Fritid & Kultur
ønsker alle en god
vinterferie.

Bygaden 2
2630 Taastrup
www.htk.dk

Den årlige godkendelsesrunde er vel overstået
Regnskaber offentliggøres
Alle foreninger er blevet godkendt, og det årlige foreningstilskud er blevet overført. FKC takker foreningerne for et
godt forløb. Offentliggørelse af regnskaber for 2016 på kommunens hjemmeside vil finde sted i løbet af foråret.

