Brønderslev Kommune
17. februar 2021

Til foreningslivet og hallerne i
Brønderslev Kommune

Informationsbrev til Fritidslivet under COVID-19 – Februar 2021
Følgende brev indeholder informationer om situationen i forhold til de kommunale tilskud
under COVID-19
Tilskudssituationen under COVID-19
Vi er klar over, at fritidslivet står i en svær situation her under nedlukningen som følge af
COVID-19. Vi glæder os til, at der igen kan være aktiviteter, og fritidslivets gode fællesskaber kan gøre vores borgere glade og aktive!
Vi vil derfor gerne være med til at sikre, at foreninger og haller kan hænge sammen ved at
skabe vished om opbakning til fritidslivet fra Brønderslev Kommune
Fra regeringens side er der løbende etableret hjælpepakker for at holde hånden under den
del af foreningslivet, der er særligt økonomisk nødlidende på grund af COVID-19 og de afledte nedlukninger. Vi vil derfor opfordre jer til at være opmærksomme på hjælpepakkerne,
der blandt andet omfatter kompensation for aflyste arrangementer, kompensation for
manglende kontingenter, midlertidig lønkompensation med mere.
Foreninger, der er tilknyttet landsorganisationer, bør desuden være opmærksomme på
mulighederne for yderligere informationer og rådgivning hos organisationerne. Ellers er I
altid velkommen til at kontakte forvaltningen for yderligere information og hjælp til søgning
– kontaktoplysningerne kan findes nederst i dette brev.
Nedenfor kan I læse nærmere om Brønderslev Kommunes ekstraordinære tiltag
vedr. tilskud.
På ekstraordinært møde torsdag d. 11. februar 2021 besluttede Fritids- og Kulturudvalget
følgende:
- At lokalegebyrerne for første halvår af 2021 opkræves efter de bookede tider i den pågældende periode
- At lokaletilskud og aktivitetstilskud i 2021 udbetales til foreningerne på baggrund af data
for 2019
- At sæson 2020/2021 ikke tæller med i beregningen af haltilskuddet for 2022, men at
timetallet for 2018/2019 anvendes.

Øvrige tilskudsbetingelser er fortsat gældende.
Fritids- og Kulturudvalget følger foreningernes økonomiske situation tæt i den kommende
periode.
Håbet er at disse beslutninger om at fastholde tilskuddene, som det også var tilfældet i løbet af 2020, vil skabe ro og klarhed i fritidslivet, så der ikke er usikkerhed omkring hvilke
tilskud der kan opnås.
Hvis det giver anledning til spørgsmål eller din forening eller hal har brug for sparring eller
andet så hører vi meget gerne fra jer. Såvel Fritids- og Kulturudvalget som forvaltningen
ønsker at understøtte jer på bedst mulig vis, så vi også står stærkt sammen, når vi igen
kan få gang i aktiviteterne for alvor. Så kontakt os hvis der er behov for at vende noget.
Vi håber, I holder hovederne oppe, og så håber vi sammen på snarlig genåbning af vores
fritidsliv.

Med venlig hilsen
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