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Fritidsnyt  
December 2021 

 
 

 
Gladsaxe Kommune  
Kultur, Fritid og Unge 
  

 

Kære foreninger  

Da 2021 startede troede de fleste, at nu var coronasmitten ved at være overstået og 2021 ville 
blive et mere normalt år. Men sådan gik det ikke. 2021 har været præget af ekstra rengøring, 
lukkeperioder og stor fleksibilitet fra jeres side. Det har betydet meget ekstra arbejde både fra 
jeres og vores side. Hverdagen er stadig præget af covid-19, men heldigvis går fritidslivet 
denne vinter foreløbig fri, og vi kan gennemføre vores aktiviteter næsten som normalt. 
 
Kommunalvalg betyder også valg til Folkeoplysningsudvalget. Der skal vælges et nyt udvalg 
som de næste fire år skal varetage foreningernes interesser i Gladsaxe. Det er som noget nyt 
vores fire interesseorganisationer, der skal afholde valgmøder. På idrætsområdet og spej-
der/FDF-området er der valgt nye repræsentanter. Aftenskoler og det kulturelle område afhol-
der valgmøder i januar. Alle folkeoplysende foreninger inden for de fire områder har stemme-
ret og mulighed for at stille op til valget. - Vi glæder os til samarbejdet med det nye udvalg. 
 
De kommunale lokaler og baner er vigtige forudsætninger for et godt fritidsliv. Vi har et tæt 
samarbejde i Gladsaxe om at udvikle vores faciliteter, så de fortsat kan være de bedste ram-
mer for vores foreningsliv. Tak for idrætsforeningernes aktive medvirken til facilitetsudviklings-
planerne, som hele tiden har fokus på flere og bedre faciliteter. På det kulturelle område har vi 
desværre haft et svært år med den lange nedlukning af Telefonfabrikken på grund af vand-
skade og medfølgende skimmelsvamp. Vi takker alle berørte for tålmodigheden. 
 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet, at der fra 2022 skal afholdes en fælles prisfest 
i stedet for Folkeoplysningsudvalgets møde med foreningerne og Byrådets idrætsmodtagelse. 
Den fælles prisfest afholdes for første gang fredag den 25. marts 2022 kl. 18. Mere om denne 
aften følger, og vi kan allerede nu løfte sløret for, at der i alt skal uddeles syv priser. 
 
Tak til alle frivillige i foreningerne i Gladsaxe. Uanset om du lægger din tid i bestyrelsen, med 
børnene, som instruktør, træner, leder eller hvordan du end bidrager i din forening, skal du 
have tak for indsatsen. Uden alle jer ville der ikke være et aktivt foreningsliv i Gladsaxe. 
 
God jul og rigtig godt nytår 
 
Søren Nabe-Nielsen 
Souschef for Kultur, Fritid og Unge  
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Praktiske oplysninger 
 

Tilskud og regnskab Frist 

Indberetning af foreningsoplysninger 
(foreninger, som låner lokaler og søger tilskud) 

1. februar 

Deltagertilskud 
(foreninger med medlemmer under 25 år) 

1. februar 

Trænertilskud 
(idrætsforeninger med medlemmer mellem 6-25 år) 

1. februar 

Indsendelse af regnskabsskema 
(foreninger, der har modtaget tilskud i 2021) 

1. april 

Aftenskoler, regnskab 
(aftenskoler, der har modtaget tilskud i 2021) 

1. april 

 
 

Sæsonbooking af baner og lokaler Frist 

Udendørs baner (sommer 2022) 15.  januar 

Indendørs baner og lokaler (sæson 2022-2023) 1. marts 

Link:  

Tilskud søges på gladsaxe.dk/tilskud 
Booking foregår på gladsaxe.dk/booking 
 
Retningslinjer for alle tilskud og information om cvr-nummer, Nem-Konto, e-Boks, børneatte-
ster med mere kan findes på siden her: gladsaxe.dk/foreningsliv 
 

Foreningsoplysninger og medlemstal 2022  

Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud skal indberette medlemstal.  
Indberetning af medlemstal sker på forskellige måder, afhængigt af hvilken foreningstype du 
repræsenterer: 
 
• Idrætsforeninger indberetter medlemstal til det Centrale Forenings Register (CFR) på  

medlemstal.dk. Vær opmærksom på optællingsvejledning hos CFR.  
• Alle øvrige foreninger indberetter medlemstal via TAS (Tilskudssystemet) på  

gladsaxe.dk/tilskud 
 
Alle foreninger, som søger om deltagertilskud og trænertilskud, skal oplyse de samme med-
lemstal i forbindelse med tilskudsansøgning.  
 

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/lokaler-og-pladser/book-lokaler-pladser-og-idraetsbaner
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv
https://medlemstal.dk/
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
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Foreningsregister 
gladsaxe.dk/findenforening 

Tjek om jeres forening er med i registret, gladsaxe.dk/findenforening.   
Foreningsregistret er indgangen til foreningerne i Gladsaxe, for børnefamilier og andre, der 
gerne vil finde en forening. Jeres forening bliver først synlig på oversigten, efter I har gennem-
gået oplysningerne og givet tilladelse til, at vi må vise oplysningerne i foreningsregistret.  
I kan tjekke foreningens kontaktoplysninger og tillade visning, når I er logget ind i bookingpor-
talen, under menuen ”Forening”.  Tilret oplysningerne om aktivitetsadresse, telefon, mail, 
hjemmeside og skriv gerne en kort beskrivelse af foreningen. 

Gladfritid.dk 

På gladfritid.dk kan du søge på et kort over Gladsaxe, og se hvor foreningerne ligger. Det er 
FIG, BUS og Kulturen, der har udviklet siden, og står for driften. Er jeres forening med? 
 

Foreninger og Boblberg.dk 
På boblberg.dk kan man finde nye fællesskaber og venskaber. Nu er der kommet nogle nye 
funktioner. Her kan man finde lokale foreninger, og foreninger kan oprette aktiviteter, hvor an-
dre er velkomne til at deltage. Der er også en boblberg-app, så det er nemmere at bruge på 
mobilen. Det er både gratis og nemt at bruge Boblberg. 
 
 

Tilskud til nye initiativer i 2022 
Har I en god idé til et nyt projekt eller en aktivitet, har vi flere forskellige tilskudspuljer: 
• Initiativpuljen er til igangsætning af nye initiativer. Alle borgere, selvorganiserede grupper 

og foreninger kan søge om tilskud. Ansøgninger bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget.  
• Puljen til nye fritids- og idrætstilbud er tilskud til aktiviteter og projekter, der er med til at 

understøtte et aktivt kultur-, fritids- og idrætsliv i Gladsaxe.  
• Kulturelle Udviklingsmidler er støtte til lokale initiativer eller større events inden for kunst 

og kultur. 
 
Har I spørgsmål, så kontakt en konsulent, eller læs mere om puljerne på gladsaxe.dk/tilskud 
 
 

Fritidspas 
Fritidspas hjælper børn og unge ind i fællesskaber. Hvis der i hjemmet for eksempel ikke er 
økonomisk mulighed for at betale kontingent, har vi et budget til at dække udgiften. Fra januar 
2022 indfører vi en ny praksis, hvor skolerne giver forældrene tilsagn om betaling. Efter et par 
prøvetimer skal barnet/den unge meldes ind i foreningen. Foreningen sender kontingentop-
krævning, som de gør til andre forældre. Kontingentet kommer til foreningen fra Gladsaxe 
Kommune. 
Information om fritidspas vil komme på gladsaxe.dk/fritidspas i starten af januar.  
 

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/oversigt-over-foreninger-i-gladsaxe
https://www.gladfritid.dk/
https://boblberg.dk/bobler
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
http://www.gladsaxe.dk/fritidspas
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Mistanke om overgreb 
Information om hvad I som forening skal gøre, hvis I får mistanke om upassende adfærd be-
gået af en voksen eller blandt børn. Gladsaxe Kommune har en specialistgruppe, som kan 
hjælpe jer gennem et sådan forløb. Læs mere om børneattest og leveregler i foreningerne. In-
formation om den hjælp, som specialistgruppen kan give jer, vil vi sende til jer i det nye år. 
Hvis I er i tvivl om noget, så kontakt os. 

 

Specialsport 
Gladsaxe Kommune er en del af et fælles kommunalt samarbejde, der arbejder for at under-
støtte idrætsaktiviteter for børn og unge med særlige behov. Det kan være fysisk eller psykiske 
udfordringer, som hindrer at barnet/den unge umiddelbart passer ind i en forening. Det er 
også muligt at søge om tilskud til nye aktiviteter. Se mere i specialsport.dk og hvis I har brug 
for det, så kontakt os. 
 
 

Husk også: 
Sommerferieaktiviteter, foreninger indbydes til at deltage med aktiviteter. Alle foreninger 
med børn og unge får information tilsendt i starten af året. 
 
Gladsaxedagen har været aflyst de sidste to år på grund af corona. Nu håber vi at kunne af-
holde den store festdag igen. Det bliver lørdag den 27. august 2022. 
 
 

Vi arbejder for jer 
_____________________________________________________________________________ 

Søren Nabe-Nielsen, souschef 39 57 53 42 sornab@gladsaxe.dk  
 
Pia Bagger, konsulent 39 57 53 38 bkfpba@gladsaxe.dk 
Rikke Clausen, konsulent 39 57 53 39 bkfrcl@gladsaxe.dk 
Kasper Jungersen Pedersen, konsulent 39 57 54 56 kajunp@gladsaxe.dk  
Dorthe Kargo, konsulent 20 37 39 12 dokamo@gladsaxe.dk 
 
Gülten Uslu 39 57 53 49 bkfgoz@gladsaxe.dk  
Mia Madsen 39 57 53 67 miamad@gladsaxe.dk 
Hanne Allesø 39 57 53 14 sofhal@gladsaxe.dk  
Lokalebooking, telefontid 39 57 53 37 Tirsdag og torsdag kl. 9-15 
_____________________________________________________________________________ 

Selvbetjening  

Tilskudsportal TAS  gladsaxe.dk/tilskud tilskud@gladsaxe.dk  
Bookingportal WFP gladsaxe.dk/booking  lokaler@gladsaxe.dk  
Foreningsregister gladsaxe.dk/findenforening 
_____________________________________________________________________________ 
 

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/formel-information
http://www.specialsport.dk/
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/foreningsliv/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/lokaler-og-pladser/book-lokaler-pladser-og-idraetsbaner
http://www.gladsaxe.dk/findenforening

