NYHEDER FOR
FRIVILLIGE
Nyhedsbrev nr. 31

Billund Kommunes frivilligråd og frivillighedskonsulent udsender et
par gange om året ”Nyheder for frivillige”. Nyhedsbrevet er målrettet de frivillige sociale foreninger. Nyhedsbrevet kan også læses
på www.billund.dk under frivilligt socialt arbejde.

§18-midlerne for 2020
Voksenudvalget har godkendt Frivilligrådets indstilling til fordeling af §18-midler
i 2020 og midlerne er på vej ud til jer i foreningerne.
Pengene bliver udbetalt til det cvr-nummer, der er angivet i ansøgningen, så I
skal huske at være opmærksomme på at rette henvendelse til jeres landsforening, hvis det er deres cvr-nr., der er angivet.
Der sendes desuden et tilsagns- eller afslagsbrev til jeres forenings e-Boks.
Hvis I ikke allerede har en Nem-ID nøgle til at komme ind i jeres digitale postkasse, anbefales dette!
Ved spørgsmål tager I selvfølgelig kontakt til frivillighedskonsulenten.

Februar 2020

Har I spørgsmål eller nye
idéer er I altid velkomne til at
kontakte:
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
Troels Gydum, Grindsted
E-mail: troels@gydum.dk
Birthe V. Riddersholm, Grindsted
E-mail: grindbobyg@grindbobyg.dk

Forenings cvr-nr. og e-Boks
Huske at jeres cvr-nr. skal fornys hvert 3. år, ellers bliver jeres forenings cvr-nr.
lukket automatisk.
I forbindelse med udbetaling af §18-midler har en håndfuld foreningers cvr-nr.
været lukket, hvilket har betydet, at de ikke har kunne få midlerne udbetalt med
det samme.
Heldigvis er det muligt at genaktivere et cvr-nr. på www.virk.dk, så bare roligt
det skal nok gå. Men husk at være opmærksom på det, det er jo sjovere, hvis
der bare er styr på det fra start.
Se mere på www.virk.dk og søg på frivillig foreninger.
Erhvervsstyrelsen sender også brev til jer vedrørende fornyelsen via brev i jeres forenings e-Boks. Så endnu en opfordring til at få oprettet en nøgle til jeres
digitale foreningspostkasse.

Olga Roest Thomsen, Krogager
E-mail: olgathomsen@gmail.com
Bente Christensen, Grindsted
E-mail: bente.c@hapasu.dk
John Ullerup-Hansen, Billund
E-mail: ullerup-hansen@stofanet.dk
Lena Bech, Grindsted
E-mail: lenabech@outlook.dk

Fondskonference 2020
Billund Kommune er, som også tidligere nævnt, gået sammen med 5 andre
kommuner i trekantområdet om at afholde en fondskonference primært for frivillig sociale foreninger,
organisationer,
ildsjæle og andre frivillige sociale fælNyheder for
frivillige
lesskaber.

Hvilke tanker gør du,
dig om det at fordele
§18-midlerne i Billund
Kommune?

Det er valgt, da der ved fondskonferencen for 2 år siden var et særligt ønske
fra de frivillige sociale ildsjæles side om at få mere viden om, hvor og hvordan
der kan søges flere midler til netop dette område.
Så derfor vil vi blive rigtig glade, hvis rigtig mange af Billund Kommunes frivillige sociale foreninger, organisationer, ildsjæle og andre frivillige sociale fællesskaber vil deltage på fondskonferencen. Så vi kan få så meget af den nye
viden med hjem til kommunen.

Gurli Hansen

For mere information og tilmelding: www.billund.dk/fondskonference

Formand for Frivilligrådet og medlem af Foreningen for yngre handicappede samt En hjælpende hånd

Tilmeldingsfrist allerede på søndag den 9. februar 2020.

”Det gør os glade at bevillige mid-

Vi glæder os til at se jer!

ler til aktiviteter, der giver smil på
læben ude i kommunen.
Eksempelvis når frivillige kan tage

Frivilligcenter Billund inviterer til
Repræsentantskabsmøde den 26. februar
2020

beboere fra plejecentre med på

Frivilligcenter Billund inviterer for første gang som Frivilligcenter i Billund Kommune til repræsentantskabsmøde på Nymarksvej 10, 7200 Grindsted.

Det kan dog være svært at fordele

Se mere på www.frivillig-billund.dk/opslagstavle/saerlige-arrangementer

ger at fordele på bedstevis. ”

Nyheder for frivillige

Datoer
Fondskonference, Vejen Idrætscenter: 25. februar 2020
Næste møde i frivilligrådet: 26. marts 2020

udflugter eller frivillige kan understøtte og lave aktiviteter for social
udsatte børn og familier.

midlerne retfærdigt, men vi forsø-

Fordeling af §18-midler
I Billund Kommune er det Frivilligrådet, der udarbejder en fordeling
af §18-midler på baggrund af de
ansøgninger, der er indkommet i
det pågældende år.

Dialogmøde mellem Frivilligrådet og Voksenudvalget: 22. april 2020

Indstillingen sendes efterfølgende
til godkendelse i Voksenudvalget.
Læs mere om arrangementerne på www.billund.dk

Nyheder for frivillige

”Nyheder for frivillige” udsendes af Billund Kommunes frivilligråd og frivillighedskonsulent. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet kontakt da
frivillighedskonsulenten.

