
 

 
 

 

 

 

Nyhedsbrev 

Skal din forening være kendt for Det gode værtskab? 

Lolland Kommune vil gerne gøre en ekstra indsats for at tiltrække nye borgere til 

kommunen, byde dem ordentlig velkommen og sørge for at borgerne bliver taget 

godt imod og inkluderet i foreningslivets fællesskaber. 

Som et led i den indsats tilbydes foreninger i Lolland Kommune et forløb for at blive 

klædt bedre på til at tage imod nye medlemmer til foreningsaktiviteterne. 

Foreningerne får et gratis udviklingsforløb og får mulighed for at profilere sig som 

velkomstforening i forskellige netværk og på kommunale medier - og får dermed 

mulighed for at øge medlemstallet. 

Desuden kan de foreninger, der deltager i udviklingsforløbet, søge tilskud til 

oversættelse af hjemmeside og flyers til andre sprog, beachflag/skilt til synliggørelse 

af indgang på skole/klubhus, t-shirts til velkomstambassadører osv.  

Udviklingsforløbet foregår torsdag 19. maj kl. 17.00 – 20.00 på Nakskov 

Bibliotek, Søvej 8, 4900 Nakskov 

Der vil være forplejning og mulighed for at møde de nye brobyggere, som skal være 

med til at øge deltagelsen i fritidsaktiviteter for især børn og unge, som er uvante i 

foreningslivet. 

Tilmeld din forening senest 9. maj 2022 på www.lolland.dk/velkomstforening 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lolland.dk%2Fvelkomstforening&data=05%7C01%7Cmahol%40lolland.dk%7C3b74d5e2ed7c4298da0508da26957bf0%7C97e30b5720e2407e980a488e30b693e7%7C0%7C0%7C637864720711324469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Yr0KS8PK9MULvRvDvDxb6TN85ujsH66eruDbUWgDHvg%3D&reserved=0
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Sommerferieaktiviteter 2022 

 

Sportsråd Lolland og Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice fortsætter samarbejdet og 

udbyder igen i år sommeraktiviteter for kommunens børn og unge! 

Vi håber der er lys forude efter en lang periode med restriktioner grundet Corona pandemien. 

Foreninger og andre aktører, kunne til og med 6. april byde ind med aktiviteter, så der kan 

tilbydes en flot palet af muligheder i skolernes sommerferie fra lørdag den 25. juni til 

skoleopstart mandag den 8. august. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Finn Larsen mobil 22 46 11 55 eller Anita Munk mobil 53 81 

23 04. 

Prisuddeling 2022 

Lolland Kommune ønsker at påskønne de medlemmer og foreninger, der har gjort en særlig 

indsats inden for fritidsområdet. Prisuddelingen 2022 blev afholdt den 9. marts i Maribo Hallerne.  

Priserne som blev uddelt i år var: Lederprisen, Ungdomslederprisen, Anonymprisen, Årets 

kammerat, Senioridrætspris, individuel, Ungdomsidrætspris, individuel, Ungdomsidrætspris, hold, 

Årets præstation, Årets master og Årets forening. 

Årets forening blev i år Håndboldklubben Maribo/Hunseby. Stort tillykke. 

Læs mere om prisuddelingen og vinderne på www.lolland.dk/prisuddeling  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lolland.dk%2Fprisuddeling&data=04%7C01%7Cmahol%40lolland.dk%7C3bfbbb5a1122465b80a208da0010768a%7C97e30b5720e2407e980a488e30b693e7%7C0%7C0%7C637822367947377028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J0Xo73zXvQJcM5tgoF5zeSBchoT7Y8Bryxe0kb6Vv4Q%3D&reserved=0
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Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice inviterede til ’Lolland i 
Bevægelse’ 

Torsdag 31. marts kunne foreningsrepræsentanter og andre interesserede møde en af forskerne 

bag ’Danmark i Bevægelse’ - den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner. 

Forsker, Jens Høyer-Kruse, fra Syddansk Universitet var på besøg for at gennemgå 

bevægelsesvanerne for borgerne i Lolland Kommune samt hvilke motiver og barrierer, der er for 

borgernes bevægelse.  

F.eks. er borgerne i Lolland Kommune mindre aktive inden for løb og boldspil men til gengæld 

mere aktive inden for cykling set i forhold til sammenlignelige kommuner 

Der var nogle gode og konstruktive snakke ved bordene om de resultater, der blev præsenteret. 

På www.danmarkibevægelse.dk kan du læse mere om den nationale undersøgelse og finde 

resultater specifikt for Lolland Kommune 

Desuden blev orienteret om Nordea Fondens film, som de har lavet til Syddansk Universitet 

omkring foreningers muligheder for støtte til projekter inden for: 

- Børn og unge godt på vej (om børn og unges fællesskaber og mødesteder, mental trivsel 

mm.) 

- Ud i det fri (om udendørs motion, fordybelse i naturen, rekreativ infrastruktur mm.) 

- Lyst til at deltage (om nytænkning af frivillighed og deltagelse i foreningsliv og andre 

store og små fællesskaber) 

- Liv i det lokale (det kan være fællesspisning, nyt grej til klubben osv.) 

 

Det sker på Lolland  

Nu har onlinekalenderen ’Det sker på Lolland’ været i luften i 

et år, og trods en hård start med corona nedlukninger, kan vi 

nu se et godt flow af brugere og arrangementer, der bliver 

oprettet.  

Kalenderen er derfor en god mulighed for jer, hvis I gerne vil 

synliggøre jeres arrangementer til et bredt publikum på 

Lolland og omegn.  

Det er gratis, nemt og hurtigt!  

Gå til kalenderen på detsker.lolland.dk  

Find en guide til, hvordan du opretter arrangementer i 

kalenderen 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.xn--danmarkibevgelse-4ob.dk%2F&data=05%7C01%7Cmahol%40lolland.dk%7C3bedb42fa2c34d4a1ac708da26940157%7C97e30b5720e2407e980a488e30b693e7%7C0%7C0%7C637864714360524426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9PPHeYxRWrlv8a7NUkaObSFtl76dbBaJOg2BQ%2FmrICg%3D&reserved=0
https://detsker.lolland.dk/
https://www.lolland.dk/fritid/for-foreninger/kultunaut-kalender
https://www.lolland.dk/fritid/for-foreninger/kultunaut-kalender
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Vigtige datoer 

Maj 

• Frist for indsendelse af tilskudsregnskab og revisionspåtegning 1. maj 2022. 

• Indsendelse af afregningsskema til regnskabsaflæggelse for aftenskolerne. 

• Frist for indsendelse af ansøgning til ”Det gode liv på Lolland” 1. maj 2022. 

Juni 

• Ansøgning til Frie Kulturmidler den 6. juni 2021. 

• Tilmelding til sommerferieaktiviteter – nærmere info følger. 

Praktisk information til alle foreninger 

Tilskudsregnskab og revisionspåtegning 

Alle foreninger der modtager tilskud (aktivitetstilskud, lokaletilskud og lederuddannelsestilskud) 

og benytter kommunale lokaler skal indsende årsregnskab for 2021 samt revisionspåtegning 

inden 1. maj 2021. Hvis jeres forening er forhindret i dette, så bedes I kontakte Marlene Holm, 

mahol@lolland.dk.  

Lokalefordeling 2022 

I april og maj fordeles lokaler, som foreningerne har søgt for perioden 1/8-2022 – 31/7-2023.  

Foreninger modtager mail med tildelte tider løbende, som tiderne fordeles. De lokationer, hvor 

der er konflikter, kontaktes pr. telefon/mail. 

Foreningers medlemstal 

Alle foreninger bedes indberette medlemstal. Vi modtager ikke automatisk medlemstal fra CFR 

(Centrale forenings register). Medlemstal indberettes i Foreningsportalen 

(https://foreningsportalen.lolland.dk/), under ”rediger foreningsoplysninger” eller meddeles til 

Marlene Holm (mahol@lolland.dk).  

CVR og NEM-konto 

Vi oplever desværre ofte, at vi ikke kan udbetale tilskud til enkelte foreninger, da CVR nummer 

ikke er tilknyttet en NEM-konto. Dette giver os (Kultur og Fritid samt vores økonomi ansvarlig) 

ekstra arbejde ifbm. mailkorrespondance frem og tilbage. Alle frivillig folkeoplysende foreninger 

bedes sørge for, at der er en tilknytning, eller i så fald kontakte den pågældende bank og få det 

bragt i orden.  

 

Kontaktoplysninger 

Lolland Kommune 

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice 

Jernbanegade 7 

4930 Maribo 

E-mail: kulturogfritid@lolland.dk 

Telefon: 54 67 68 80 

Lolland Kommunes hjemmeside (www.lolland.dk) 

mailto:mahol@lolland.dk
https://foreningsportalen.lolland.dk/
https://foreningsportalen.lolland.dk/
mailto:mahol@lolland.dk
mailto:kulturogfritid@lolland.dk
http://www.lolland.dk/

