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consequat aptent. Adipiscing magna jumentumvelit 

iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

 

 

 

 

 

Bygaden 2  

2630 Taastrup 

www.htk.dk 

 

Invitationer & kurser 

Se spændende invitationer & kurser til foreninger 

 

Husk at indstille medaljevindere og kandidater til Årets Idrætsevent 

Årets idrætsevent er begivenheden, hvor vi hædrer idrætsudøvere, der har vundet medaljer i løbet af året. 

 

16. november skal vi igen hylde medaljevindere og uddele årets priser ved Årets Idrætsevent i City 2, som arrangeres 

af Idrættens Samråd og Høje-Taastrup Kommune. Sidste frist for at indstille medaljevindere og kandidater er 15. 

oktober. På hjemmesiden kan du se kriterierne og finde det skema, der benyttes til indstillingerne. 

https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Priser_og_haedringer/Idaetsevent.aspx 

Alle er velkomne! 

 

Spotkurser: Få flere frivillige i din forening – og lær om sociale medier i 

markedsføringen 

Tilmeld dig spotkurserne om ”Rekruttering af frivillige” 28. oktober og ”Facebook for foreninger” 28. november.  

Det er gratis at deltage for foreninger, men I skal melde jer til af hensyn til forplejning. Det behøver ikke være 

bestyrelsesmedlemmer, der deltager. 

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

 

Frivilligkonference d. 21. november 

Rådet for frivillige sociale foreninger inviterer til Frivilligkonference torsdag d. 21. november kl.18-21. 

 

Oplægsholder i år er Torben Wiese, der er kendt som Danmarks vanebryder nr. 1. Han er desuden kåret som én af 

landets bedste oplægsholdere inden for motivation. Torben er forfatter til bestsellerne:  

”Bryd vanen og nå jeres mål” og ”Bøj fisken mens den er frisk”. Udover at være professionel forfatter og 

oplægsholder, arbejder han også som ledelsesrådgiver.  

Frivilligkonferencen finder sted hvert år i november og arrangeres af Rådet for frivillige sociale foreninger og Høje-

Taastrup Kommune.  

Målgruppen er de lokale frivillige sociale foreninger og andre, der gør en frivillig social indsats i lokalområdet. 

Tilmelding er nødvendig og skal ske til FritidKultur@htk.dk senest d. 13. november. 

 

Kom til informationsmøde og hør om de årlige ansøgninger 

Er du ny i bestyrelsesarbejdet, eller vil du vide mere om hvordan man søger om årlig godkendelse og aflægger 

regnskab, så kom med til vores næste informationsmøde torsdag den 28. november 2019, kl. 17.00 - 18.30, i 

Rådhusets byrådssal, Bygaden 2, 2630 Taastrup. 

 

Informationsmødet i november er opdelt således: 

• 17.00 – 18.00: gennemgang af ansøgningsprocedure og regnskabsaflæggelse. 

• 18.00 – 18.30: information til nye foreninger og nye bestyrelsesmedlemmer om tilskudsmuligheder, 

organisation på området, og samarbejde med kommunen. 

 

Tilmeld dig senest den 25. november til e-mailadresse: fritidkultur@htk.dk 

 
 

 

LÆS HVORDAN DET 

GIK 

 

 

Vestegnens 

Kulturuge  

Vestegnens Kulturuge forløb i 

perioden 6. – 15.  september. 

Foreninger og 

kulturinstitutioner inviterede til 

mange spændende 

arrangementer under temaet: 

”Kæmperne Kalder”. 

F.eks. Kæmpernes Fødselsdag 

i Hakkemosen hvor omkring 

300 mennesker deltog, og 3D 

lyd- og lysshow på 

Domhustorvet, hvor mere end 

10.000 mennesker var på 

gaden for at se showet torsdag 

til søndag aften. 

 

 

 
Foto: Baes Fotografi ApS 

 

 

 

TILMELDINGSFRISTER 

 

15. oktober: indstilling af 

medaljevindere til 

Idrætsevent. 

 

20. oktober: ”Spotkursus – 

rekruttering og fastholdelse 

af frivillige”. 

 

29. oktober: 

Repræsentantskabsmøde for 

kulturelle foreninger. 

 

13. november: 

Frivilligkonference. 

 

20. november: ”Spotkursus 

- Facebook for foreninger”. 

 

25. november: 

Informationsmøde 
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➢ Vestegnens Kulturuge 

➢ Tilmeldingsfrister     

      

INVITATIONER/KURSER 

➢ Idrætsevent 

➢ Spotkurser 

➢ Frivilligkonference 

➢ Informationsmøde 

 

 

https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Priser_og_haedringer/Idaetsevent.aspx
https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Projekter/Spotkurser.aspx
mailto:FritidKultur@htk.dk
mailto:fritidkultur@htk.dk?subject=Tilmelding%20til%20informationsmøde
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Invitationer & kurser fortsat 

 

Kulturprisoverrækkelse 

Kulturelt Samråd står for at overrække kulturprisen tirsdag den 5. november kl. 18.00 i Medborgerhuset. Alle er 

velkomne.  

Prisen, som er på 15.000 kr. uddeles til enkeltpersoner, grupper eller institutioner inden for det kulturelle område, 

som gør en særlig indsats.  

I 2019 går prisen til foreningen Visens Venner, og til kulturprisoverrækkelsen kan du høre, hvorfor Visens Venner får 

prisen i 2019. 

 

Repræsentantskabsmøde for kulturelle foreninger 

Der afholdes repræsentantskabsmøde for de kulturelle foreninger tirsdag den 5. november kl.19.30 i Medborgerhuset. 

De kulturelle foreninger vil modtage en invitation fra Kulturelt Samråd. Tilmeldingsfrist til repræsentantskabsmødet er 

tirsdag den 29. oktober til formand, Ruth Trier på e-mail: ruth.trier@mail.tdcadsl.dk   

Tilmelding skal ske af hensyn til forplejning. 
 

 

Nye ansøgningsblanketter for kultur, spejdere, idræt og øvrige 

Vi sætter strøm til blanketten 

 

Ny blanket til kulturelle aktiviteter 

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter vil snart ske via digital blanket på kommunens hjemmeside. 

Blanketten bliver udviklet dels på grund af Kulturel Samråds ønske om større brugervenlighed, dels for at efterleve 

nye lovgivningskrav om tilgængelighed – så det bliver nemmere for synshandicappede at søge. 

Selve indholdet i ansøgningen forbliver uændret – det er de samme spørgsmål, der skal svares på som før. Hav derfor 

budgettet klar som hidtil. 

Vi kontakter alle kulturelle foreninger, når løsningen er klar til brug. 

 

Nye blanketter til kurser (ledertræning), rejser/lejre og lokaletilskud 

Fra nytår skal du søge i Conventus 

 

Vi har udviklet nye blanketter som er ved at blive testet og skal bruges pr. 01.01.2020. 

Indholdet er næsten det samme som på de gamle blanketter. 

Der skal dog ikke længere sendes dokumentation for udgifter på kurser, rejse/lejre eller ledertræning, men den skal 

opbevares i 5 år og fremvises ved stikprøvekontrol. 

 

Dokumentation er stadig nødvendig når du søger om lokaletilskud eller hytteleje. 
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Foreningsprisen på 

Frivillig Fredag d. 

27/9 
Over 300 mennesker var 

samlet til Foreningsprisen på 

Frivillig Fredag i Taastrup 

Teater & Musikhus d. 27. 

september. Frivillig Fredag 

blev skudt i gang af 

jægersoldat og eventyrer Erik 

B. Jørgensen, der fortalte om 

sine oplevelser som udsendt 

og på ekspeditioner i Danmark 

og udlandet. Budskabet var at 

samarbejde og holdånd er 

altafgørende, både i 

vildmarken og i foreningslivet.  

 

Foreningsprisen blev 

traditionen tro uddelt i 

samarbejde med Danske Bank. 

Den flotte 1. plads gik til 

Hedeland Veteranbane.  

2. pladsen gik til Høje-

Taastrup Seniorkor, og  

3. pladsen til Hedehusene 

Idrætsforening.  

 

Årets unglederpris gik til 

Matthias Sørensen fra DDS 

Jacala, og  

de to hæderspriser gik til 

Grethe fra Hobbyværkstedet 

og Jacob Teildorf fra Taastrup 

Gymnastikforening. 
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➢ Foreningsprisfesten 

 

INVITATIONER/KURSER 

➢ Kulturprisoverrækkelse 

➢ Repræsentantskabsmøde 

 

NYE ANSØGNINGSBLANKETTER 

mailto:ruth.trier@mail.tdcadsl.dk
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Underskrift af 

partnerskabsaftalen om 

”Bevæg dig for livet” den 2. 

oktober 2019. 

 

Mørke skyer og regn kunne 

ikke sætte en stopper for det 

gode humør, da borgmester 

Michael Ziegler, formand for 

DGI Charlotte Bach, DIF-

næstformand Thomas Bach og 

formand i DGI Midt- og 

Vestsjælland Bruno L. Hansen 

skrev under på 

partnerskabsaftale om Bevæg 

Dig For Livet-initiativet med 

den vision at gøre Høje-

Taastrup Kommunes borgere 

endnu mere aktive. 

 

 

Fra venstre: Bruno L. Hansen, 

Charlotte Bach, Michael 

Ziegler, Thomas Bach. 
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➢ Underskrift af ” Bevæg dig for livet”  

 

PROJEKTER  

➢ Bevæg dig for livet 

➢ Tilskud til idrætstilbud for børn og 

unge med funktionsnedsættelse  

➢ Aktivitetskatalog digitaliseret 

➢ SFO Multisport 
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Projekter 

Bevæg Dig For Livet 

Høje-Taastrup Kommune har indgået en Bevæg Dig For Livet visionsaftale med DGI og DIF. Den fælles vision har til 

formål at sætte Danmark i bevægelse, motivere til fællesskab og skabe nye idéer til at dyrke idræt og motion. 

Hvis du har gode ideer til, hvordan vi kan få flere til at leve et aktivt liv og komme med i de fantastiske fællesskaber, 

der er i kommunen, så kontakt os i Fritid og Kultur. 

Læs om hvad Bevæg Dig For Livet er: http://www.htk.dk/bevaegdigforlivet 

  

Tilskud til idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse  

Fritid og Kultur administrerer ny pulje 

 

Den Fælleskommunale Handicap Idrætspulje giver økonomisk støtte til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge 

med funktionsnedsættelse*. 

Aktiviteterne kan oprettes på tværs af kommunegrænserne og skal være rettet mod særligt ressourcekrævende 

grupper af børn og unge under 25 år med funktionsnedsættelse. 

Støtten bliver givet med henblik på at flere børn og unge under 25 år kan komme til at dyrke idræt i almindelige 

idrætsforeninger. 

Kommunerne forventer at projekter der får tilskud, bliver forankret i den frivillige idræt efter endt projektperiode. 

Derfor er det en idé at have drøftet ansøgningen med Fritid og Kultur, så forankring af aktiviteten kan ske efter 

projektperiodens udløb.   

Læs mere om puljen, hvordan I søger og kontaktpersoner: https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Faelleskommunal-

handicapidraetspulje.aspx 

 

*Funktionsnedsættelse defineres som: 

- Er kognitivt udfordret eller udviklingshæmmet 

- Bruger kørestol eller er bevægelseshæmmet 

- Kompenserer for syn eller hørelse 

- Har andre lignende særlige behov eller udfordringer  

 

”Hvad kan jeg gå til” – aktivitetskataloget nu også digitalt 

Nu er foreningernes tilbud synlige på kommunens hjemmeside: http://www.htk.dk/aktiv  

 

Det er nu muligt at se en digital version af vores aktivitetskatalog, som blev uddelt til alle skolebørn i september. 

Aktiviteterne er delt op i målgrupper – ”Børn og unge” og ”Voksne”, og kategorier ”Idræt”, ”Kultur”, ”Spejdere”. 

Hvis din forening har en hjemmeside eller facebookside, tilgås den ved at klikke på foreningens navn. 

På siden kan du også læse om økonomisk støtte, tilbud til børn og unge med funktionsnedsættelse, selvorganiseret 

idræt, og SFO-Multisport. Er din forening ikke repræsenteret, eller har du en rettelse, så skriv til: fritidkultur@htk.dk 

 

SFO Multisport rykker børn 

SFO Multisport har igen i år bidraget til at flere børn får et godt fritidsliv. 

I år er der 25 børn, som har tilmeldt sig en eller flere idrætsaktiviteter gennem SFO Multisport.  

9 ud af 10 idrætsforeninger, som tilbyder aktiviteter i SFO multisport, har fået øgede medlemstal. 

Tilbuddet er for SFO børn på Ole Rømer skolen, Borgerskolen og Mølleholmskolen, og kører frem til februar 2020. 

Se filmen om SFO Multisport (https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Projekter/Projekt-multisport.aspx) 
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