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Nyhedsbrev
Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice
Temadag for foreninger
Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag 3. juni kl. 17.00, hvor vi
inviterer alle foreninger til temadag på Nakskov Bibliotek med
overskriften Aktive Fællesskaber – Leg og Bevægelse for alle børn og
unge.
Ikke alle børn og unge, finder selv vej til en fritidsaktivitet, nogle har
brug for et kærligt puf og andre har brug for særlig støtte til
aktiviteten.
Hvordan skaber vi gode rammer for aktiviteter med plads til alle børn?
På temadagen kan du få inspiration og høre DGI´s bud på, hvordan din
forening kan arbejde for at inddrage udsatte børn i foreningslivet.
Du vil også møde voksne som har et indgående kendskab til børn med
særlige udfordringer.
Der vil være tid til fælles sparring og snak om ideer og erfaringer.
Program med tilmelding er på vej.
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Det er nu muligt at søge tilskud fra kommunens nye pulje ’Det gode liv
på Lolland’. Puljen er dannet på baggrund af Budgetforlig 2021 og
lyder i 2021 på i alt 2 millioner. ’Det gode liv på Lolland’ støtter
indsatser og projekter i hele Lolland Kommunes geografi, som
fremmer det gode liv på Lolland inden for bl.a. sundhed, fællesskaber,
byudvikling mm.
Der kan søges tilskud til projekter eller indsatser inden for følgende tre
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Læs mere om puljen, kategorierne og hvordan du kan søge tilskud på
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Tilskud til udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter
Mindre projekter – tilskud op til 50.000 kr.
Større strategiske projekter – tilskud over 50.000 kr.
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Foreningers tilmelding til sommerferieaktiviteter 2021
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, kan til og med 14. april
byde ind med aktiviteter, så der kan tilbydes en flot palet af muligheder i
skolernes sommerferie fra lørdag den 26. juni til skoleopstart mandag den
9. august.
Invitation til foreningerne inkl. tilmeldingskupon er sendt ud pr. mail.
Foreningens tilmelding skal Sportsråd Lollands næstformand Rassi, mail:
rassi@post.tele.dk senest have i hænde onsdag den 14. april 2021.
Eventuelle spørgsmål til sportsrådets sommeraktivitetsudvalg kan stilles
til formand Finn Larsen på mobil 22 46 11 55 og Rassi mobil 30 53 88 97
(efter kl. 16).

Vigtige datoer
April


Frist for tilmelding til
sommerferieaktiviteter (for
foreninger) den 14. april 2021.

Maj




Frist for indsendelse af
tilskudsregnskab og
revisionspåtegning 1. maj 2021.
Prisuddeling afholdes 28. maj
2021.

Juni


Ansøgning til Frie Kulturmidler
den 6. juni 2021

Praktisk information til alle foreninger
Tilskudsregnskab og revisionspåtegning
Alle foreninger der modtager tilskud (aktivitetstilskud, lokaletilskud og
lederuddannelsestilskud) skal indsende årsregnskab for 2020 samt
revisionspåtegning inden 1. maj 2021. Hvis jeres forening er forhindret i
dette, så bedes I kontakte Marlene Holm, mahol@lolland.dk.

Lokalefordeling 2021
I april og maj fordeles lokaler, som foreningerne har søgt for perioden
1/8-2021 – 31/7-2022. Som noget nyt i år har, har foreningerne søgt via
den nye Foreningsportal, der har været stor enighed omkring
brugervenlighed og hvor nemt portalen er at tilgå. Det er vi glade for.
Når lokalerne er fordelt, modtager foreningen en mail med tildelte tider
for den kommende sæson. Vi håber, at den kommende sæson bliver
som før Covid-19.

Ungeråd Lolland
Lolland Kommune har besluttet at etablere et ungeråd, hvor de unge
skal være med til at bestemme fremtiden. Ungerådets formål er at
lave fede events for andre unge og være med til at skabe et Lolland,
der er attraktivt for andre unge ved at have dialog med politikerne i
kommunen.
Som optakt til lanceringen af ungerådet, kan ALLE unge lige nu
komme med input til rådet. Har du eller en ung person, du kender,
input eller spørgsmål vedrørende ungerådet, kan I skrive til
Ungekonsulent, Jonas Sylvester Kaspersen, på joka@lolland.dk

Prisuddeling 2021
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Personalenyt
Maria M. Rasmussen er tilbage fra orlov
Vi er rigtig glade for, at Maria Mørkebæk
Rasmussen er vendt tilbage til Staben 1.
februar efter længere tids orlov. Maria skal
fremadrettet arbejde med bl.a.
prisuddelingen, sommerferieaktiviteter,
support på foreningsportalen og forskellige
administrative opgaver på naturområdet.

Lolland Kommune ønsker at påskønne de medlemmer og foreninger,
der har gjort en særlig indsats inden for fritidsområdet.
Prisuddelingen 2021 afholdes den 28. maj i Nakskov Idrætscenter.
Naturligvis med forbehold for gældende restriktioner i maj måned,
som måtte være udmeldt fra Sundhedsstyrelsen og regeringen, for
at forhindre yderligere smittespredning af Covid-19.
Maria Mørkebæk Rasmussen

Priserne som uddeles i år er: Årets Forening, Ungdomslederprisen,
Årets Kammerat, Anonymprisen, Årets Leder og ikke mindst den nye
Corona pris, som gives til en person eller en forening, der i 2020 har
gjort en bemærkelsesværdig indsats, for at holde gang i aktiviteterne
eller for at gøre noget særligt for andre under corona-krisen.
Læs mere om prisuddelingen på www.lolland.dk/prisuddeling

Renovering på Naturskolen
Fra den 21. juni og frem til 1. december 2021 vil der være renovering
af Naturskolen, og det er ikke muligt at benytte Naturskolen i denne
periode. Det bliver så flot, når vi åbner igen.

Ny Ungekonsulent
1. marts er Jonas Sylvester Kaspersen startet
i stillingen som Ungekonsulent i Staben for
Kultur, Fritid og Borgerservice. Jonas skal
primært beskæftige sig med etableringen af
et nyt Ungeråd, og med at udmønte den
Ungestrategi som Fritids- og Kulturudvalget
og Børne- og Skoleudvalget vedtog i
efteråret 2020. Dette arbejde skal udføres i
tæt samarbejde med Ungdomsskolen,
uddannelsesinstitutionerne og en lang
række af foreninger og kulturaktører.
Jonas har tidligere arbejdet med
civilsamfundsprojekter og bl.a. været med i
etableringen af ungehuset Green House i
Maribo.

Jonas Kaspersen Gitte Porsmose

Renovering af kunststofbanen
Byrådet har 28. maj 2020 bevilliget midler til en renovering af
kunststofbanen i Nakskov.
Arbejdet med udskiftning af belægningen skal ifølge
udbudsmaterialet udføres i perioden fra tirsdag den 1. juni til og
med fredag den 6. august 2021.
Det betyder, at der i den periode ikke kan trænes eller spilles på
banen.

Ny brobygger
Gitte Porsmose er 1. marts ansat som
brobygger i Staben for Kultur, Fritid og
Borgerservice. Gitte skal bygge bro mellem
kultur- og fritidslivet og inaktive borgere
gennem etableringen af nye aktiviteter og
samarbejdsprojekter i tæt samarbejde
med foreninger og aktører. Gitte har
tidligere været ansat i Lolland Kommune,
men har i en længere årerække arbejdet,
bl.a. i Region Sjælland, med netop det at
bygge bro mellem foreningsliv og borgere
for at styrke sundheden.
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Status på Corona-situationen og Genåbningsplanen

Staben for Kultur, Fritid
og Borgerservice

Den gradvise genåbning af Danmark er i gang, og vi befinder os i
Fase 1 af myndighedernes genåbningsplan. Det betyder at frem til
21. april, hvor Fase 2 påbegyndes, er følgende restriktioner
gældende:

Jernbanegade 7,
4930 Maribo
54 67 68 80
kulturogfritid@lolland.dk
Find os på hjemmesiden:
www.lolland.dk






Gå til Foreningsportalen

Indendørs kultur- og fritidsfaciliteter skal holdes lukket for
offentligheden. Dog må man godt hente udstyr og foretage
omklædning indendørs i begrænset omfang i forbindelse
med udendørsaktiviteter.
Forsamlingsloftet er hævet til 50 personer i forbindelse med
organiseret udendørsidræt. Det generelle forsamlingsloft er
på 10 personer.
Kulturinstitutioner (museer, udstillingssteder o.lign) men
må holde åbent udendørs for offentligheden ved
fremvisning af negativ Coronatest.

I Fase 2 af genåbningen kan vi se frem til at indendørsaktiviteter for
børn og unge u. 18 år tillades, ligesom indendørs kulturinstitutioner
som museer og udstillingssteder åbnes for offentligheden ved
fremvisning af Coronapas.

Søg DIF og DGI’s foreningspulje
De resterende faser af genåbningen og hvilken betydning det får for
jeres forening eller kulturinstitution, kan I læse om her: Genåbning
af Danmark
(coronasmitte.dk).
Vi vilkroner
ligeledes
tilstræbe, at skrive
DIF og DGI's Foreningspulje er igen åben.
Hvert år
uddeles 44 millioner
fra foreningspuljen
til ud
med
opdateringer,
når
vi
går
ind
i
en
ny
fase
af
genåbningen.
idrætsforeninger. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe
For spørgsmål
rum til udvikling. Læs mere om foreningspuljen
her.skriv til teamleder Johan Vest på jove@lolland.dk

Ny KultuNaut-kalender er i luften!
Det er med glæde, at vi kan fortælle jer, at vores nye online kalender er i luften. Kalenderen er lavet i
samarbejde med KultuNaut og skal give borgerne et overblik over arrangementer og events på Lolland,
ligesom den skal hjælpe jer foreninger med at markedsføre jeres
arrangementer til en bred målgruppe. Alle er velkomne til gratis at oprette arrangementer, og vi håber,
at I vil bruge kalenderen, når det igen er muligt at afholde arrangementer, så vi kan kaste lys på de
mange spændende arrangementer og tilbud, der er på Lolland.
På www.lolland.dk/kultunaut-kalender finder I en guide til oprettelse af arrangementer i kalenderen.
Kalenderen kan tilgås både via desktop, tablet og mobil på detsker.lolland.dk

