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Årets sidste nyhedsbrev       

Aktivitetstilskud 
Der er nu udbetalt aktivitetstilskud.  

36 foreninger har søgt aktivitetstilskud og 

budgettet på 2.086.000 kr. er fordelt. Kroner pr. 

point er øget til 85,92 kr. fra 81,30 kr. i 2021.  

Foreningsportalen 
KMD har lavet en opdatering af Forenings-

portalen der gør, at det nu er muligt at åbne 

bookinger direkte fra kalenderoverblikket ved at 

dobbeltklikke på den enkelte booking. Det er 

muligt at åbne enten hele bookingen eller ved 

gentagende bookinger den pågældende dato. 

Når I uploader et dokument, er det vigtigt at 

dokumentet er navngivet med kun et punktum. 

Hvis der er 2 punktummer i navnet, kan 

dokumentet ikke uploades.  

Børneattesterklæring 
Husk at godkende børneattesterklæringen i 

januar måned. 

Alle godkendte folkeoplysende foreninger skal 

erklære, at de overholder reglerne omkring 

børneattester.  

I starten af januar vil I får tilsendt en mail om, at 

nu skal erklæringen godkendes. I kan altså ikke 

gøre det før.  

Under ”Offentlige dokumenter” i venstre side af 

Foreningsportalen findes en vejledning.  

Kursustilskud 
Husk at kursustilskud, som vedrører 2022, skal 

være søgt i 2022. 

Halgebyr 
Husk at tjekke jeres digitale postkasse. 

Der er nu sendt en faktura til alle foreninger, der 

har benyttet haller i 2. halvår 2022.   

Halgebyret er udregnet på baggrund af antal 

bookede timer i Foreningsportalen. 

Regnskab 2022 
Snart er det tid til at uploade regnskab for 2022 

og referat fra generalforsamlingen i 

Foreningsportalen. 

Husk at begge dele skal være underskrevet af 

bestyrelsen, referatet som minimum af 

dirigenten.  

Hædring af sportsmestre 
Traditionen tro er det nu tid til at indstille 

sportsmestre 2022 til hædring og 

diplomoverrækkelse – Se vedhæftede brev. 

Frivilligfest 2023 
Sæt et stort X i kalenderen fredag den 31. marts, 

hvor Frivilligfesten afholdes i Midtmors Sport.  

Ansøgningsfrister 
Materialepuljen 1. marts 

Voksenundervisning 1. februar 

Lokaletilskud  1. april 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. 

 

Med venlig hilsen 
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