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Nyhedsbrev januar 2019
Kommende temamøder for frivillige ildsjæle
Fritidsudvalget i Næstved Kommune afholder 3 temamøder i foråret 2019.
Torsdag 21. februar: Tal til dit indre urmenneske - introduktion til adfærdsdesign
Mandag 25. marts: Selvbetjening – let arbejdsgangen med digitale løsninger
Tirsdag 14. maj: Sæt fokus på velkomsten og dyrk det sociale liv i foreningen
Alle møder er gratis og foregår kl. 18.30-21.00 i Sydpolens Café, Parkvej 109, Næstved.
Læs mere og tilmeld dig her
Mærk Næstved Sport Awards 2019
afholdes torsdag 7. marts i Herlufsholm Idrætscenter. Sæt kryds i kalenderen. Det er nu I har
muligheden for at indstille jeres medlemmer, trænere og klubben til årets Awards. Læs om
kriterierne for de enkelte Awards her
Få gratis adgang til Fonde.dk i 2019
Kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og andre kulturaktører kan også i 2019 få gratis
adgang til fundraiserportalen Fonde.dk. Her kan du nemt søge relevante fonde frem til din
projekt-idé, finde gode råd og vejledning samt finde skabeloner, der gør det nemmere, når du
kontakter en fond.
Du kan få log-in ved at udfylde denne formular: Jeg vil gerne have adgang til Fonde.dk
Hvis du tidligere har fået denne adgang til Fonde.dk, så gælder den nu også i 2019.
Det er Kulturregion Storstrøm, kultursamarbejdet mellem de seks sydsjællandske kommuner,
som har investeret i adgangen.
Vigtige datoer og frister i 2019
”Forårspakken” kaldes oversigten over vigtige datoer og ansøgningsfrister, som Center for
Kultur og Borgerservice hvert år udsender til de folkeoplysende foreninger og aftenskolerne.
”Forårspakken” findes også på Næstved Kommunes hjemmeside (i boksen ”Information om
tilskud og frister”).
25 mio. kr. til det I brænder for
Nordeafondens lokalpulje uddeler årligt 25 mio. kr. til mere end 1.400 lokalt
forankrede projekter, som fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
Lokalpuljen er til projekter, der indeholder aktiviteter, bidrager til det lokale fællesskab samt
involverer og er til glæde for mange i foreningen eller i lokalområdet.
Læs mere her
Vil du være nævning og domsmand
også kaldet lægdommer - så har du mulighed for at søge optagelse på den kommende
grundliste, hvorfra der udtages nævninge og domsmænd til By- og Landsretten. Læs mere her
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Slip din indre tysker løs!
Hos kultKIT-projektet kan du få støttemidler til at arbejde sammen med foreninger, skoler,
kulturinstitutioner og andre aktører inden for områderne idræt, kultur, uddannelse og fritid syd
for grænsen. kultKIT finansierer både forberedelsesmøder og projekter. Du skal ikke bidrage
med egne midler.
Læs mere her
Kultur- og Demokratiudvalgets seneste møde - find referatet her.
Fritidsudvalgets seneste møde - find referatet her.

