NYHEDER FOR
FRIVILLIGE
Oktober 2018

Nyhedsbrev nr. 25.

Hermed fremsendes 25. nyhedsbrev til foreningerne fra Billund Kommunes
Frivilligråd/frivillighedskonsulent. Der vil blive udsendt nyhedsbreve nogle få
gange om året, når der er nyheder, som vi vurderer, vil være til glæde for jer
i jeres frivillige arbejde. Nyhedsbrevene kan også læses på www.billund.dk
under frivillighed.

»Tak til jer alle hver især for
den frivillige indsats I gør, og

Frivillig Fredag 2018 i Billund Kommune

som er med til at gøre
hverdagen nemmere, mere

Den 28. september fejrede vi Frivillig Fredag med en frivilligfest i
Grindsted, hvor vi blandt andet kårede Brugerrådet Lindegården fra
Billund som Årets forening 2018, se mere her:
https://billund.dk/presse/nyheder/oktober-2018/frivilligraadet-fejrede-defrivillige/

sund, kulturelt berigende,
sjovere eller alle fire dele på
engang, for de medborgere som
I hjælper gennem jeres

Frivillig Fredag er et landsdækkende koncept, hvor alle frivillige der
udfører et frivilligt arbejde rundt i hele landet kan blive fejret, for det de
gør i hverdagen. Vi har i nogle år fejret dette ved en frivilligfest om
aftenen.

forening, brugerråd, vennekreds

Skulle der være nogle af jer frivillige i Billund Kommune, der har ideer til
andre måder, hvorpå denne dag kunne fejres må I meget gerne kontakte
frivillighedskonsulenten på lnm@billund.dk eller tlf. 79 72 74 36.

det blandt andet fra Borgmester

Ikke alle ønsker og idéer kan blive til virkelighed, men vi vil tage dem alle
til overvejelse.

eller hvordan I nu er
organiseret… Tak for det, lød

Ib Kristensen under festtalen til
frivilligfesten.«

FRIVILLIGPRIS 2019
Hvem synes du fortjener en anerkendelse for sin frivillige og sociale indsats?

Frivilligrådet i Billund Kommune søger efter kandidater til frivilligprisen 2019.
Prisen gives til en person, der har ydet en stor frivillig og social indsats i Billund
Kommune, altså en ildsjæl der brænder for at gøre noget for sine medmennesker.
Kender du en person som opfylder ovenstående kriterier, så send straks en
begrundet indstilling til formanden for frivilligrådet Gurli Hansen på gurli.h@mail.dk.
Sidste frist for indsendelse af kandidater er 1. december 2018.
Frivilligrådet vil blandt de indsendte forslag udvælge en modtager af frivilligprisen
og overrækkelsen vil finde sted i begyndelsen af 2019.

ANSØG NU OM STØTTE TIL
FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
FOR 2019 (§ 18 MIDLER)
Find krav for ansøgning af §18-midler samt ansøgningsskema på
www.billund.dk/18-midler
Ansøgerne, der modtager støtte, forpligter sig til at fremsende en evaluering
af aktiviteterne og regnskab for de ansøgte aktiviteter i starten af 2020.
Ved spørgsmål kontakt frivillighedskonsulenten eller frivilligrådet –
kontaktoplysninger findes til sidst i dette nyhedsbrev.
Ansøgningsfrist fredag den 23. november 2018 kl. 8:00.

Til jeres orientering:
Grundet ny lovgivning på folkeoplysningsområdet skal kommunen fremover
sikre, at der ikke udbetales midler til foreninger, hvis formål eller adfærd
modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder. Det betyder, at kommunen kan afslå bevilling af
midler på baggrund af foreningens formål eller adfærd, hvis det vurderes at
denne ikke opfylder kravene. Vi vil derfor i forbindelse med ansøgningen
bede jer om at beskrive jeres forening/frivillige sociale arbejdes formål, så
vi har et grundlag for at vurdere om I opfylder kravene. Dertil kan vi komme
på uanmeldt besøg hos alle tilskudsmodtagere for at sikre at kravene
overholdes.
Vi vil desuden gøre jer opmærksomme på bekendtgørelsen på det sociale
område (BEK nr. 1309 af 29/11/2017), som betyder, at hvis I modtager
støtte via §18-midler, så skal I sørge for at indhente børneattester på
frivillige som nu eller i løbet af tilskudsperioden vil være i kontakt med børn
under 15 år.

Har I ideer eller inputs til det

HØRING AF NYE PULJER PÅ
KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET I
BILLUND KOMMUNE
Borgere, foreninger og kultur- og fritidsaktører i Billund Kommune har nu
mulighed for at indgive et høringssvar og bemærkninger til indholdet i den
ny puljestruktur og de 3 mulige økonomiske modeller for strukturen.
Høringssvaret skal være fremsendt til Kultur og Fritid inden fredag den 9.
november 2018, kl. 12.00 på Hoering@Billund.dk.
I kan læse mere her: https://billund.dk/borger/for-foreninger/pulje/

frivillige sociale arbejde i
Billund kommune er I meget
velkomne til at kontakte os:
Frivillighedskonsulent:
Lærke Noer-Møller
Tlf. 7972 7436,
E-mail: lnm@billund.dk
Frivilligrådet:
Gurli Hansen, Vorbasse
(Formand)
E-mail: gurli.h@mail.dk
Gitte Johansen, Grindsted
(Næstformand)
E-mail: gitte@vestermarkskirken.dk

Nyhedsbrev til frivillige i Billund Kommune

Troels Gydum, Grindsted
E-mail: troels@gydum.dk
Nyhedsbrevet sendes ud, når det skønnes der er behov.
Ønsker I ikke længere at modtage dette, kontakt da
frivillighedskonsulenten.

Birthe V. Riddersholm, Grindsted
E-mail: grindbobyg@grindbobyg.dk
Lise Nielsen, Sdr. Omme
E-mail: lisenielsen1211@gmail.com
Olga Roest Thomsen, Krogager
E-mail: olgathomsen@gmail.com
Bente Christensen, Grindsted
E-mail: bente.c@hapasu.dk
John Ullerup-Hansen, Billund
E-mail: juh@billund.dk
Lena Bech, Grindsted
E-mail: lenabech@outlook.dk

