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Forårets tilbud: Gratis spotkurser til de frivillige 

Hent inspiration til at få flere frivillige, få styr på de sociale medier og bliv en mere rummelig forening på de 

spotkurser, som Høje-Taastrup Kommune afholder for de frivillige. Mød spændende  

oplægsholdere og få en snak med Fritid og kultur om, hvordan I kommer videre i din forening. 

Du bedes formidle information om kurserne til foreningens frivillige.  

Første kursus er den 28. februar 2019. Tilmelding senest 20. februar – bemærk kort tilmeldingsfrist 

 

Læs mere: https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Projekter/Spotkurser.aspx 

              

 
 

Aktiv sommer 2019 
Igen i år koordinerer vi aktiv sommer for børn og unge i kommunen. Vil din forening være med i programmet med en 

eller flere aktiviteter, så kontakt Casper Graugaard på mail: CasperGr@htk.dk, senest den 5. april. 

 

Ændringer til timefordelingsregler 
Nu kan et foreningsmedlem som dyrker flere væsensforskellige aktiviteter, såsom gymnastik og badminton, tælle som 

medlem af flere hold 

 

Timefordelingsreglerne er ændret således, at medlemmer der dyrker væsensforskellige aktiviteter i samme forening, 

udløser medlemstilskud og tæller med i timefordelingen pr. væsensforskellige hold de er tilmeldt, der er forestået af 

en træner.  

 

Med væsensforskellige aktiviteter menes f.eks. håndbold, gymnastik og badminton. Forskellige typer af f.eks. 

gymnastik er ikke væsensforskellige. Medlemmets kontingent skal som minimum udgøre 100 kr. pr. aktivitet. 

 

Ovenstående er vedtaget på byrådsmøde den 18. december 2018 på baggrund af et ønske om at sidestille en- og 

flerstrengede foreninger.   

 

Timefordelingsmøder 
Timefordelingen på idrætsområdet er i gang. Alle idrætsforeninger har nu fået tilsendt fordelingsmaterialet. Ønsker 

skal sendes til tih@htk.dk senest 4. marts. Der vil derefter finde en forhandling sted, og den færdigforhandlede 

timefordeling bliver udsendt den 22. marts. 

 

Fordelingsmøderne i 2019 afholdes således: 

• Fordelingsmøderne omkring svømning og tennis 8. april 

• Fordelingsmøderne omkring fodboldanlæg (baner og haller) 9. april 

• Fordelingsmøderne omkring hal-, sal og weekend, 10. april 

 

Meddelelse om godkendelse og tilskud på vej 
Folkeoplysningsudvalget har behandlet alle ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende forening for 2019 på 

møde den 30. januar 2019.  

 

Vi er i gang med at behandle meddelelser om godkendelse og udbetaling af tilskud til alle foreninger. 

 

Ny vejledning om GDPR med praktiske eksempler 
Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning til foreningerne, med praktiske eksempler fra dagligdagen. 

 

- Hvordan griber man GDPR an som forening?  
- Må der uploades billeder på klubbens hjemmeside? 
- Skal vi have lavet en databehandleraftale? 

 

De og mange andre spørgsmål er forklaret og uddybet. Find vejledningen her: Ofte stillede spørgsmål - Frivillige 
foreningers behandling af personoplysninger” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Kom til næste 

informationsmøde 

 
Medlemmer i nystiftede 

foreninger eller nye 

bestyrelsesmedlemmer er 

inviteret til næste 

informationsmøde: 

 

torsdag den 14. februar 

2019, kl. 17.00 - 18.30, 

Hedehuset, lok. 4. 

 

Tilmeld dig til vores e-

mailadresse: 

fritidkultur@htk.dk 

 

Find andre datoer for 

informationsmøder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritids- og Kulturcentret 

ønsker alle en god 

vinterferie 
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