Sommerhilsen
til foreningslivet
Kultur og Fritid vil gerne ønske Jer alle en dejlig sommer, og sige
tak for et godt forår. Vi ser frem til efteråret, som både byder på
en ny foreningskonsulent, Prisfest 2017 og valg til fritidsrådet
2018-2021.
Vi har listet de vigtigste datoer for efteråret til højre.

Vigtige datoer:

Vi står som altid klar til at hjælpe Jer, og I kan finde vores
kontaktoplysninger på www.vesthimmerland.dk/fritidsliv

 Den 15. august
Frist for ansøgning om tilskud til mål og net

Ny foreningskonsulent

 Den 22. oktober
Frist for indstillinger til
Idrætsambassadører 2017
og Fritidsprisen 2017

Pr. 1. september 2017 er René Lykke Lundgaard ansat som ny
foreningskonsulent i Kultur og Fritid.
Vi glæder os til at byde ham velkommen til Vesthimmerland, og vi
håber I vil tage godt imod ham.

Abonner på Fritidsliv
Fra 1. august stopper vi med at sende lange breve til Jer om for
eksempel tilskudsmuligheder, ansøgningsfrister, nyhedsbreve
osv. I stedet vil I modtage en mail om, at nu kan I finde
oplysningerne på kommunens hjemmeside under Kultur, Fritid og
Turisme —> Fritidsliv.
Der er også mulighed for at abonnere på siden, så får I
automatisk en mail, når der sker noget nyt.

Idrætsambassadører og fritidspris
Den 30. november holdes der Prisfest 2017 i Vesthimmerlands
Musikhus ALFA, hvor Fritidsprisen 2017 uddeles og
Idrætsambassadørerne 2017 hædres.
Der er allerede nu åben for indstillinger på
www.vesthimmerland.dk/indstilling

Nyt i Grejbanken!
Kommunens grejbank bliver udvidet med en GREJTRAILER!
Grejtraileren indeholder en række forskellige maskiner til
vedligeholdelse af udendørsarealer. Det er gratis at låne
grejtraileren, og du kan læse mere om den på
www.vesthimmerland.dk/grejbank

RIGTIG GOD SOMMER

 Den 1. november
Frist for ændringer af træningstider i kommunale
haller og svømmehaller for
perioden januar-juni 2018
 Den 30. november
Prisfest 2017 i ALFA
 Den 5. december
Valg til Fritidsrådet
2018-2021

Foreningsportalen
Husk at opdatere foreningens oplysninger
på foreningsportalen.
Det er jeres kontaktoplysninger her, som
vi bruger, når vi skal i
kontakt med jer.

