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Hjælpende	hånd	til	 foreningslivet	 fra	Udvalget	 for	Kultur	og	Fritid	 i	 form	af	ekstraordinært

medlemstilskud	 –	 det	 er	 en	 af	 nyhederne	 i	 dette	 nyhedsbrev.	 Der	 er	 ingen	 tvivl	 om,	 at

Varde	Kommune	er	bekymret	for	trivslen	blandt	vores	foreninger,	da	vi	udmærket	godt	ved,

at	 det	 er	 nu,	 der	 bliver	 afregnet	 kontant	 efter	 corona	 i	 form	 af	 manglende	medlemmer,

forsvundne	instruktører,	hele	bestyrelser,	der	er	blevet	udskiftet	mv.	Så	for	at	sikre	jer	lidt

mere	 sul	 på	 kroppen	 efter	 en	 udmarvende	 periode	 bliver	 der	 udbetalt	 et	 ekstraordinært

medlemstilskud	på	31,50	kr.	per	medlem	under	25	år.

	

Fra	DIF’s	Kommuneundersøgelse	2021	kan	vi	nemlig	se,	at	trivslen	i	foreningerne	er	hårdt

ramt	af	corona	–	omvendt	kan	vi	også	se,	at	vores	 foreninger	 ligger	 i	 top	3,	hvad	angår

antallet	af	frivillige	per	indbygger.	Så	vi	har	en	helt	unik	forenings-	og	frivillighedskultur	at

pleje.	Derfor	er	vi	i	forvaltningen	også	ved	at	lave	et	oplæg	til	det	nye	Udvalg	for	Kultur	og

Fritid	 til,	 hvordan	 vi	 kan	 udvikle	 kommunens	 roller	 over	 for	 foreningslivet	 generelt,	 både

som	 myndighed,	 som	 service	 og	 som	 den,	 der	 udvikler	 foreningslivet	 i	 samspil	 med

foreningerne.	 Helt	 generelt	 vil	 vi	 gerne	 flytte	 tid	 og	 kræfter	 fra	 myndighedsarbejdet	 til

service	og	udvikling,	men	det	 kræver	 tæt	dialog	med	 jer	 foreninger	–	det	håber	 jeg,	 I	er

med	på.

Med	venlig	hilsen

	

Fra:																																																											Kultur	og	Fritid	-	Varde	Kommune	<bovi@varde.dk>
Sendt:																																																						3.	november	2021	15:49
Til:																																																													Bo	Villumsen
Emne:																																																						Nyhedsbrev	-	Oktober	2021
	



Karsten	Rimmer	Larsen

Kultur	og	Fritidschef

Nyhedsbrevet,	der	holder	foreninger	opdateret	på

Kultur	og	Fritidsområdet	i	Varde	Kommune

Flot	placering	ved	DIF´s	Kommuneundersøgelse

Varde	 Kommune	 har	 en	 ambition	 om	 at	 blive	 Danmarks	 bedste

foreningskommune.	Derfor	har	det	 i	kommunens	Fritids-	og	Kulturpolitik	været

et	 erklæret	mål	 at	 placere	 sig	 i	 top	 15	 på	DIF´s	 kommuneundersøgelse,	 der

gennemføres	hvert	fjerde	år.	Det	er	idrætsforeninger,	der	inviteres	til	at	vurdere

forholdene	 i	 kommunen	 i	 et	 spørgeskema.	 DIF	 sammenliger	 og	 rangerer	 de

93	kommuner	(en	række	ø-kommuner	udelades)	ud	fra	 foreningernes	svar	og

en	 række	 objektive	 kriterier	 som	 fx	 antallet	 af	 faciliteter	 og	 økonomien	 der

benyttes	til	fritidsområdet.

I	2017,	da	undersøgelsen	sidst	blev	gennemført	placerede	Varde	Kommune	sig

som	nummer	41,	men	i	2021	placerede	vi	os	samlet	på	en	meget	flot	15.	plads.

Sammenlignet	med	2017	er	vi	gået	frem	på	samtlige	fire	temaer:

Faciliteter	-	Adgang,	dækning,	politik	og	kvalitet

Frivillig	 -	 Anerkendelse	 af	 den	 frivillige	 indsats	 og	 antal	 frivillige

per	indbygger	og	foreningsmedlem

Idrætspolitik	 -	 Foreningernes	 trivsel,	 forenings-	 og	 medlemstal,

samarbejde	med	kommunen	

Økonomi	 -	 Foreningernes	 økonomi,	 kommunens	 tilskudsordninger,

prioritering	og	udgifter

Vi	er	gået	særligt	meget	frem	på	temaerne	Faciliteter	og	Frivillig,	hvor	vi	er	gået

fra	 henholdsvis	 at	 været	 placeret	 som	 nummer	 26	 og	 44	 i	 2017	 til	 at	 være

placeret	som	nummer	3	og	6	i	2021.

Det	parameter,	hvor	vi	placerer	os	bedst	er	på	kvaliteten	af	 faciliteter,	hvor	vi

ligger	 som	 nummer	 2.	 Dette	 kan	 blandt	 andet	 skyldes	 den	 store	 renovering,

som	 kommunen	 har	 gennemført	 i	 samarbejde	med	 idrætshallerne	 den	 sidste

årrække.

Du	kan	læse	mere	om	kommuneundersøgelsen	på	DIF´s	hjemmeside.		

	

Har	 du	 spørgsmål	 til	 kommuneundersøgelsen	 er	 du	 meget	 velkommen	 til	 at

kontakte	Bo	Villumsen	på	mail	bovi@varde.dk	eller	tlf.	7994	7845.

https://varde.us17.list-manage.com/track/click?u=46d36267237a9fdc616968031&id=c7efeeb39a&e=ef9416f9a3
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Børn	og	unges	idrætsdeltagelse	og	trivsel

Unge	 der	 er	 involveret	 i	 foreningsidrætten,	 trives	 bedre	 end	 unge,	 som	 ikke

deltager.	 Alligevel	 er	 frafaldet	 for	 unge	 massivt.	 Fra	 at	 omkring	 90%	 er

foreningsaktive	 i	10-12-årsalderen,	så	er	blot	44%	af	drenge	og	31%	af	piger

aktive,	når	de	er	20	år.

	

Der	 er	 gennemført	 en	 række	 forskellige	 undersøgelser,	 for	 at	 afdække	 de

unges	begrundelse	for	at	stoppe	med	deres	foreningsaktiviteter,	ligesom	der	er

gennemført	projekter	og	 tiltag,	der	 skal	 fastholde	de	unge	 i	 foreningslivet.	De

gyldne	sten	er	endnu	ikke	fundet.

Men	en	forskergruppe	fra	Aalborg	Universitet	er	i	samarbejde	med	Brønderslev

Kommune	 i	 gang	 med	 et	 længerevarende	 studie,	 der	 skal	 afdække	 hvilke

mekanismer,	der	er	afgørende	for	at	unge	vælger	at	stoppe	i	foreningslivet	og

den	sammenhæng	det	har	med	deres	trivsel.	Til	 forskel	 fra	tidligere	studier	vil

dette	følge	en	gruppe	store	børn	over	en	længere	tidsperiode.	Da	Brønderslev

Kommune	 har	 en	 række	 lighedstræk	 med	 Varde	 Kommune	 kan	 projektet

frembringe	viden,	der	kan	være	meget	relevant	for	os	i	Varde	Kommune.

	

Første	 del	 af	 undersøgelsen	 blev	 gennemført	 i	 april	 i	 år,	 hvor	 534	 elever	 fra

5.-8.	klasse	på	skoler	i	Brønderslev	Kommune	svarede	på	spørgeskemaer.	Da

spørgeskemaerne	 er	 udfyldt	 efter	 en	 længere	 nedlukning	 grundet	 COVID-19

påvirker	det	naturligvis	resultaterne.

	

Lektor	Sanne	Lund	Clement,	der	er	ansvarlig	for	projektet	fortæller:	”Det	er	ret

interessant,	at	det	indledningsvis	ser	ud	til,	at	det	særligt	er	de	yngre	børn	der

er	 faldet	 fra	 under	 nedlukningen.	 Det	 adskiller	 sig	 fra	 det	 normale

frafaldsmønster.	 Der	 er	 samtidig	 noget,	 der	 tyder	 på,	 at	 de,	 der	 er	 faldet	 fra

under	nedlukningen,	har	haft	andre	begrundelser,	end	det	vi	kender	fra	tidligere

undersøgelser.	Hun	 fortsætter:	 	 ”Derfor	er	der	angiveligt	også	andre	barrierer

for	at	komme	i	gang	igen	efter	genåbningen,	hvilket	kunne	pege	på,	at	der	skal

andre	initiativer	til	for	at	lokke	dem	tilbage.	Men	det	er	noget	af	det	vi	gerne	skal

blive	klogere	på	igennem	studiet.”

	

Studiet	 viser	 også,	 at	 de	 tre	 ting	 som	 flest	 unge	har	 savnet	 (meget	 eller	 lidt)

under	nedlukningen	er:

-	at	røre	sig/være	fysisk	aktive

-	at	være	sammen	med	venner	til	sport,	og

-	fællesskabet	på	holdet

Sanne	Lund	Clement	forklarer,	at:	”	Det	ser	ud	til,	at	det	især	er	det	sociale	liv

omkring	foreningernes	aktiviteter,	som	de	unge	har	savnet.	Hvilket	måske	også

kan	forklare,	at	en	større	andel	slet	 ikke	har	savnet	at	spille	kamp	og	være	til

konkurrencer”.

	

Projektet	er	planlagt	at	skulle	løbe	frem	til	2024	og	du	kan	følge	det	på	her.

	

https://varde.us17.list-manage.com/track/click?u=46d36267237a9fdc616968031&id=661cc42cdb&e=ef9416f9a3


Har	 du	 spørgsmål	 til	 projektet	 så	 er	 du	meget	 velkommen	 til	 at	 kontakte	 Bo

Villumsen	på	tlf.:	7994	7845	eller	mail:	bovi@varde.dk.

Hjælp	med	at	gøre	Nyhedsbrevet	bedre

Det	er	et	nu	et	år	siden,	at	vi	lancerede	Nyhedsbrevet	til	jer,	foreninger	i	Varde

Kommune.

Vi	sender	det	hver	gang	til	mere	end	400	kasserer	og	forpersoner.	Vi	kan	se,	at

mere	 end	 60%	 læser	 Nyhedsbrevet….eller	 mere	 præcist	 åbner	 mailen	 med

Nyhedsbrevet.	For	vi	ved	rent	faktisk	ikke	om	I	læser	det.	Og	vi	ved	heller	ikke,

hvad	I	synes	om	Nyhedsbrevet	eller	hvordan	vi	kan	gøre	det	bedre.	Med	andre

ord,	så	ved	vi	ikke	ret	meget	om,	hvordan	i	foreninger	oplever	det.

	

Derfor	har	 vi	 lavet	en	 lille	 spørgeskemaundersøgelse,	 som	vi	 håber,	 at	 du	 vil

hjælpe	med	at	besvare,	så	vi	kan	blive	lidt	klogere	på,	hvad	I	foreninger	synes

om	Nyhedsbrevet,	og	hvordan	vi	kan	gøre	det	mere	interessant	for	jer.

	

Spørgeskemaet	 er	 udformet,	 så	 der	 primært	 skal	 svares	 ved	 afkrydsning,	 og

det	kan	derfor	udfyldes	på	få	minutter.

	

Du	kommer	til	spørgeskemaet	i	undersøgelsen	her

Tak	for	hjælpen

Har	du	spørgsmål	til	spørgeskemaundersøgelsen	eller	Nyhedsbrevet	generelt,

så	kontakt	Bo	Villumsen	på	tlf.:	7994	7845	eller	mail:	bovi@varde.dk.

Ekstra-ordinær	tillægsbevilling	til	medlemstilskudskontoen

mailto:bovi@varde.dk
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Byrådet	 besluttede	 på	 mødet	 i	 august,	 at	 tilføre	 medlemstilskudskontoen

400.000	kr.	Det	betyder,	at	medlemstilskuddet,	der	udbetales	 til	 foreninger	 for

hvert	medlem	under	25	år,	opjusteres	med	31,50	kr.	per	medlem	under	25	år.

	

Som	vi	 skrev	 i	 nyhedsbrevet	 i	 januar,	 fik	medlemstilskuddet	 for	2021	også	et

nøk	opad,	da	Udvalget	for	Kultur	og	Fritid	i	december	2020	besluttede,	at	give

et	ekstraordinært	medlemstilskud	i	2021.

	

Samlet	betyder	det,	at	godkendte	folkeoplysende	foreninger	i	2021	vil	modtage

omkring	190	kr.	per	medlem	under	25	år.

	

Har	du	spørgsmål	til	medlemstilskuddet	i	2021	eller	generelt,	så	kontakt	Berith

Andreasen	på	mail:	bera@varde.dk	eller	tilf:	79947270

Alliance	med	DBU	skal	bidrage	til	at	udvikle	foreningsfodbolden		

Som	 led	 i	 Varde	 Kommunes	 vision	 om	 at	 være	 Danmarks	 bedste

foreningskommune,	har	DBU	og	Varde	Kommune	indgået	en	Velfærdsalliance,

som	har	til	formål	at	styrke	velfærden	i	fodboldklubberne.	Alliancen	skal	bidrage

med	udvikling	og	implementering	af	brede	fodboldsindsatser	og	-aktiviteter.	For

Varde	Kommune	er	målet,	at	aftalen	på	sigt	medvirker	 til	 flere	aktive	borgere,

ved	at	nye	målgrupper	finder	glæden	for	en	aktiv	livsstil	gennem	fodboldspillet.

I	forbindelse	med	Velfærdsalliancen	har	fodboldklubberne	og	Varde	Kommune

besluttet,	 at	 der	 etableres	 et	 fodboldnetværk,	 hvor	 formålet	 er	 at	 drøfte

muligheder	 og	 problemstillinger,	 som	 foreningerne	 oplever.	 Som	 en	 del	 af

Velfærdsalliancen	 leverer	DBU	 konsulentbistand	 og	 klubudviklingsforløb,	 som

skal	være	med	til	at	opkvalificere	fodboldklubberne.

	

Velfærdsalliancen	løber	indtil	videre	frem	til	2024	og	har	følgende	overordnede

fokusområder:

Klubudvikling	 –	 Fodboldens	 udviklingsforum	 (netværk	 for	 alle

fodboldklubber	 i	 Varde	 Kommune)	 –	 understøttelse	 af	 indsatser	 til

rekruttering	og	fastholdelse	af	nye	frivillige	ledere	og	trænere

Det	gode	pigefodboldmiljø	–	Fastholdelse	af	pigefodboldspillere,	udvikling

af	pigefodbold	samt	skabe	gode	miljøer

Sundhed	 –	 FC	 Kroniker	 –	 fodbold	 for	 mænd	 fra	 18+	 med	 kroniske

sygdomme

Institution	og	klub	–	børn	og	bevægelse	i	kommunernes	daginstitutioner	–

kobles	sammen	med	førskolearrangementer	og	lokale	fodboldklubber

Skoler	og	klubindsatser	–	Specialskolen	–	fodboldtilbud	for	specialskolens

elever	–	pionerprojekt	for	både	DBU	og	Varde	Kommune.

mailto:bera@varde.dk


Aftalen	 er	 dynamisk,	 så	 der	 kan	 sagtens	 komme	 andre	 projekter	 eller

fokusområder	 med	 i	 aftalen	 på	 et	 senere	 tidspunkt	 ligesom	 aftalen	 kan

forlænges.

Alliancen	 har	 været	 længe	undervejs	 og	Varde	Kommune	er	 glade	 for,	 at	 så

mange	 klubber	 ser	 positivt	 på	 tiltaget	 og	 har	 spillet	 sig	 selv	 på	 banen	 som	

aktive	samarbejdspartnere		til	alliancen.

Har	du	spørgsmål	til	Velfærdsalliancen,	så	kontakt	endelig	Berith	Andreasen	på

mail	bera@varde.dk	eller	tlf.	7994	7270.

Årets	mestre	2021

Hvert	år	hylder	vi	enkeltpersoner	og	hold	indenfor	idræt	og	fritid	m.m.,	som	har

opnået	en	særlig	flot	præstation	inden	for	sit	felt.	I	foråret	2022	hylder	vi	dem,

som	har	opnået	et	flot	resultat	i	2021.

I	 kan	derfor	 indstille	de	af	 jeres	udøvere	eller	hold,	der	 i	2021	har	opnået	en

særlig	 flot	 placering.	 Det	 kan	 eksempelvis	 være	 en	 første	 plads	 til	 et	 jysk

mesterskab	eller	podie	plads	ved	Danske,	Nordiske,	Europæiske	eller	Verdens

mesterskaber,	samt	naturligvis	de	Olympiske-	eller	Paralympiske	lege.	Det	kan

også	være	en	flot	placering	ved	et	mesterskab	inden	for	andet	end	idræt.	Det

skal	dog	være	en	konkurrence,	der	kører	på	landsplan.

For	at	indstille	en	udøver	eller	et	hold	skal	I	sende	et	udfyldt	indstillingsskema

til	 bera@varde.dk	 senest	 den	 15.	 december	 2021.	 Indstillingsskemaet	 findes

på	Varde	Kommunes	hjemmeside	og	på	Foreningsportalen									

Da	 det	 ikke	 har	 været	 muligt	 at	 fejre	 mestrene	 fra	 2019	 og	 2020	 grundet

COVID-19,	vil	vi	også	hylde	dem	ved	arrangementet	i	foråret	2022.

Har	 du	 spørgsmål	 til	 fejring	 af	 årets	 mestre,	 så	 kontakt	 endelig	 Berith

Andreasen	på	mail	bera@varde.dk	eller	tlf.	7994	7270.

mailto:bera@varde.dk
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Savner	du	en	idrætsfacilitet?

Der	 er	 rigtig	 mange	 gode	 idrætsfaciliteter	 i	 Varde	 Kommune.	 Men	 derfor	 kan	 det	 godt

være,	at	din	forening	savner	en	bestemt	facilitet	et	helt	bestemt	sted.

DIF	har	iværksat	en	kampagne,	hvor	foreninger	og	personer	kan	udtrykke	hvilke	faciliteter,

som	de	savner	i	deres	kommune.	

Savner	du	en	facilitet,	så	indsend	et	forslag	her.

		

Har	du	spørgsmål	til	idrætsfaciliteter	i	Varde	Kommune,	så	kontakt	Bo	Villumsen	på	mail:

bovi@varde.dk	eller	tlf:	7994	7845

Gør	din	forening	synlig	

God	 kommunikation	 kan	 give	 større	 synlighed,	 fastholde	 eksisterende	 medlemmer	 og

tiltrække	nye.	Uanset	om	det	gælder	arrangementer,	rekruttering	af	frivillige	eller	nye	tilbud

til	medlemmer,	er	kommunikation	en	nødvendighed	for	at	skabe	opmærksomhed.

	

Varde	 Kommunes	 kommunikationsafdeling	 kommer	 her	 med	 fem	 tips	 til,	 hvordan	 I	 kan

styrke	jeres	forenings	kommunikation.

1.	Hav	et	klart	budskab	–	hvad	vil	I	fortælle?

Det	 kan	 være	 fristende	 at	 forsøge	at	 kommunikere	 flere	 ting	 ad	 gangen,	men	det	 er	 en

fordel	at	holde	sig	til	ét	budskab.	Budskabet	kunne	være	”Tilmeld	dig	arrangement	X”	eller

”Bliv	frivillig	i	forening	X”.

2.	Få	styr	på	målgruppen	–	hvem	vil	I	sige	noget	til?

Målgruppen	påvirker	både	jeres	budskab	og	valg	af	kanal(er).	Målgruppen	er	helt	simpelt

den	gruppe	af	mennesker,	som	I	gerne	vil	nå	ud	til,	påvirke	eller	fortælle	noget.

3.	Vælg	jeres	kanaler	–	hvor	skal	I	ud	med	jeres	budskab?

Skal	 jeres	 budskab	 ud	 på	 sociale	 medier,	 i	 et	 nyhedsbrev,	 på	 hjemmesiden,	 i	 et	 lokalt

medie	eller	printes?	Det	kommer	selvfølgelig	an	på	budskab	og	målgruppen,	men	ofte	vil

det	 være	 en	 kombination	 af	 flere	 kanaler.	 Derfor	 er	 det	 en	 god	 idé	 at	 gå	mulighederne

igennem.

4.	Tænk	visuelt	–	husk	billeder

Til	alle	gode	historier	bør	der	følge	noget	visuelt	med	–	uanset	om	det	er	video	eller	billeder

taget	med	telefonen.

5.Hverdagshistorierne	er	guld	værd

https://varde.us17.list-manage.com/track/click?u=46d36267237a9fdc616968031&id=299a49f843&e=ef9416f9a3
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Husk,	 at	 de	 bedste	 historier	 ofte	 er	 de	 små	 sjove,	 hyggelige	 og	 skæve	 historier	 fra

hverdagen.	De	egner	sig	især	godt	til	de	sociale	medier.

	

Du	kan	også	få	flere	gode	råd	om	foreningers	kommunikation	på	DGI’s	hjemmeside.

		

Har	 du	 spørgsmål	 til	 kommunikationsrådene,	 så	 kontakt	 Bo	 Villumsen	 på	 mail:

bovi@varde.dk	eller	tlf:	7994	7845

Hvornår	kræves	samtykke	ved	brug	af	billeder?

De	sidste	års	stigende	fokus	på	GDPR-regler,	kan	medføre	en	usikkerhed	på,	hvornår	man

som	forening	må	benytte	de	billeder,	som	man	tager	af	træninger,	træf,	møder	mv.

Som	udgangspunkt	kan	almindelige	billeder	offentliggøres	uden	samtykke.	Og	her	 tæller

en	 forenings	 udfoldelse	 af	 aktiviteter	 som	 almindelige	 billeder.	 Derfor	 vil	 foreninger	 som

udgangspunkt	kunne	offentliggøre	langt	de	fleste	billeder	uden	problemer.	

Men	I	skal	være	opmærksomme	på,	at	I	har	det,	der	kaldes	oplysningspligt.	Hvilket	vil	sige,

at	I	skal	oplyse,	hvis	der	tages	billeder,	som	senere	bruges	på	fx	sociale	medier.	Dette	kan

gøres	ved	en	forudgående	mail	eller	skiltning	mv.	Er	det	muligt,	er	det	naturligvis	altid	en

god	ide,	at	sørge	for,	at	personer	på	billedet	ved,	at	I	har	tænkt	jer	at	offentliggøre	billedet,

så	de	har	mulighed	for	at	gøre	indsigelse.

Der	 kan	også	være	situationer,	hvor	det	 kræver	et	egentligt	 samtykke	 før	billederne	kan

deles.	Følgende	situationer	er	eksempler,	hvor	der	som	udgangspunkt	kræves	samtykke:

Billeder	fra	omklædningsrum	med	helt	eller	delvist	afklædte	personer

Børn	og	unge	i	badetøj	i	svømmehal

Billeder	fra	baren	og	dansegulvet	ved	halfest

Billeder,	der	viser	skader	på	udøvere

Kommerciel	brug	til	reklame	for	sponsor

Mens	der	som	udgangspunkt	ikke	kræves	samtykke	til:

Billeder	af	de	aktive	under	et	løb,	en	gymnastikopvisning	eller	en	fodboldkamp

Billeder	af	tilskuere

Holdbilleder

Billeder	af	bestyrelsesmedlemmer	og	trænere

Du	kan	læse	mere	om	GDPR-reglerne	på	området	her.

Har	 du	 spørgsmål	 til	 kommunikationsrådene,	 så	 kontakt	 Bo	 Villumsen	 på	 mail:

bovi@varde.dk	eller	tlf:	7994	7845
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VAKS	i	Vinterferien

Igen	 i	 år	 vil	 vi	 rigtig	 gerne	 tilbyde	 en	 masse	 spændende	 aktiviteter	 for	 skolebørn	 i

vinterferien.	Derfor	håber	vi,	at	I	som	forening	har	lyst	til	at	byde	ind	med	en	aktivitet	til	det

fælles	VAKS-program.

	

I	har	mulighed	for	at	søge	om	tilskud	til:

et	mindre	honorar	til	foreningen

lokaler	og	materialer,

leje	af	udstyr	m.m.

Som	udgangspunkt	giver	vi	ikke	tilskud	til	forplejning.

En	mindre	deltagerbetaling	er	ok,	hvis	det	er	større	aktiviteter	–	men	husk	konceptet	er,	at

alle	skal	have	lige	mulighed	for	at	deltage.

I	 kan	 finde	 ansøgningsskemaet	 og	 mere	 information	 om	 kriterierne	 på	 Kultur	 og	 Fritids

hjemmeside.	Der	er	deadline	for	ansøgning	den	7.	januar	2022.

	

Har	 du	 spørgsmål	 til	 VAKS	 og	 ansøgningen	 om	 tilskud,	 så	 kontakt	 Lone	 Mikkelsen	 på

mail:	lmik@varde.dk	eller	tlf.:	7994	7958	

Aftenskolernes	tilskudsansøgning	for	2022

Aftenskolerne	 skal	 inden	 længe	 søge	 lokale-	 og	 undervisningstilskud	 for	 2022.	 Men

grundet	COVID-19	er	der	nogle	lidt	særlige	forholdsregler,	som	gør	sig	gældende.

	

På	grund	af	 reducerede	aktiviteter	er	det	uhensigtsmæssigt	at	benyttet	2020-regnskabet,

som	 grundlag	 for	 tilskud	 i	 2022.	 Derfor	 er	 der	 efter	 aftale	med	 de	 tre	 store	 aftenskoler:

AOF,	 FOF	 og	 LOF	 ved	 at	 blive	 udregnet	 en	model	 der	 skal	 anvendes	 for	 tilskuddet	 for

2022.	I	vil	blive	kontaktet	i	løbet	af	uge	45.

	

Lokaletilskud	søges	ud	fra	forventede	udgifter	i	2022.	

Der	 vil	 som	 vanligt	 ske	 restafregning	 i	 2023	 for	 både	 ikke	 anvendt	 og	 ekstra	 anvendt

tilskud.

	

https://varde.us17.list-manage.com/track/click?u=46d36267237a9fdc616968031&id=875e26ab08&e=ef9416f9a3
mailto:lmik@varde.dk


Der	kan	søges	i	Foreningsportalen	fra	den	15.	november.	Ansøgningsskemaet	skal	være

udfyldt	senest	den	1.	december.

Har	 du	 spørgsmål	 til	 ovenstående	 eller	 aftenskolerne	 mere	 generelt,	 så	 kontakt	 Lone

Mikkelsen	på	mail:	lmik@varde.dk	eller	tlf.:	7994	7958	

Puljen	til	renovering	og	mindre	anlægsopgaver

Foreninger,	 der	 ejer	 deres	 klublokale	 kan	 søge	 om	 tilskud	 til	 renovering	 og	 mindre

anlægsopgaver	–	primært	energibesparende	foranstaltninger.

Der	er	gennem	tiden	blandt	andet	givet	tilskud	til	nye	varmepumper,	vinduer,	 isolering	og

tagbelægning.	Så	trænger	jeres	klubhus	til	en	mindre	renovering,	så	er	denne	pulje	måske

en	hjælpende	hånd.

Du	kan	læse	mere	om	puljen	her.

Har	du	spørgsmål	til	refusion	af	udgifter	til	puljen	for	renovering	og	mindre	anlægsopgaver,

så	kontakt	Berith	Andreasen	på	mail:	bera@varde.dk	eller	tlf.	7994	7270.

Medarbejderprofil:	Kultur-	og	Fritidschef	Karsten	Rimmer	Larsen

Karsten,	 der	 oprindelig	 er	 fra	 Sdr.	 Omme,	 er	 gift	 med	 Charlotte	 og	 far	 til	 tre	 børn	 i

gymnasiealderen.	Familien	bor	sammen	med	12	andre	familier	i	et	bofællesskab	i	Bjert	ved

Kolding.

I	 sin	 fritid	 spiller	 Karsten	 squash,	 passer	 haven,	 laver	 mad,	 læser	 bøger	 og	 ser	 gerne

Formel	1	og	fodbold	-	især	når	Chelsea	FC	spiller	og	helst	vinder.	Derudover	nyder	han	at

udforske	kulturlivet	i	Danmark	og	udlandet.	

Han	 er	 også	 medlem	 af	 bestyrelsen	 for	 den	 lokale	 musikfestival	 og	 for	 en	 stor

jazzinstitution,	 og	 hjælper	 ligeledes	 den	 lokale	 idrætsforening	 med	 at	 fundraise	 til	 en

større	udviklingsplan.
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Han	har	været	ansat	i	Varde	Kommune	siden	2015,	først	som	bibliotekschef	og	siden	april

2017	som	chef	 for	Kultur	og	Fritid	med	ansvar	 for	Musik	&	Billedskolen,	Varde	Bibliotek,

folkeoplysning,	haller	og	faciliteter.	Kort	sagt,	alt	det,	der	giver	livet	mening	og	kulør.

Han	 værdsætter	 at	møde	 foreningslivet	 og	menneskene	 bag	 foreningerne,	 for	 som	 han

ofte	udtaler,	så	er	det	her,	at	man	møder	den	mest	passionerede	udgave	af	personen	og

ikke	rudekuvertudgaven.

Du	 kan	 se	 Karsten	 i	 denne	 lille	 video,	 hvor	 han	 fortæller	 om	 de	 mange	 puljer,	 som

foreningerne	i	Varde	Kommune	kan	søge	

Karsten	kan	træffes	per	mail:	kale@varde.dk	eller	tlf.:	7994	7393

Kommende	ansøgningsfrister

Januar

Uge	1:	VAKS	i	vinterferien

1/1:	Pulje	for	Kultur-og	større	idrætsarrangement

	

Februar

1/2:	Renoveringspuljen	og	mindre	anlægsopgaver	(Forbeholdt	foreninger,	der	selv

ejer	deres	klublokaler)

Løbende	ansøgning:

Foreningernes	Initiativ-	og	Udviklingspulje	(dog	senest	1.	november)

Fritidspas

Idepuljen

Outdoorpuljen

Puljen	til	børn-	og	ungeaktiviteter

Du	finder	mere	information	om	puljerne	her

Har	du	spørgsmål	eller	ideer	til	nyhedsbrevet	så	kontakt	Bo	på	tlf.	7994	7845	eller

mail:	bovi@varde.dk
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