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Gratis foreningskursus den 6. november
2019 – Blive en ungestærk forening.
Få inspiration til tiltag, der kan styrke jeres profil som en
forening for unge, hvor fællesskab, fleksibilitet og
foreningsliv spiller hinanden gode.
Unge har brug for foreningslivet – og I har sikkert også
brug for de unge! Alligevel viser medlemstal, at et match
mellem foreningsliv og ungdomsliv ofte ikke er det
bedste. De unge navigerer i et samfund med mangfoldige
muligheder og forventninger og spørgsmålet bliver
derfor, hvad det betyder for jer som forening?
På kurset arbejdes med, hvordan I kan hjælpe de unge til
nemme og trygge foreningsvalg – samtidig med at I får
gevinst af ung energi i jeres forening?
Kurset vil være en blanding af oplæg, dialog og
eftertanke på mulighederne i jeres egen forening.
Kurset henvender sig til foreningsledere, frivillige og
instruktører i foreninger med aktiviteter for unge.
Kurset afholdes 6. november kl. 17:30-19:30 i Bryrup på
Bryrup Skole. Forplejning er inkluderet i kurset.
Tilmelding her: https://silkeborg.dk/Borger/Kultur-fritidog-frivillige/Foreninger/Foreningskurser
Om foreningskurser i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune har oprettet en gratis kursusrække
henvendt foreningsfrivillige. Kursusrækken indeholder
forskellige emner, som rækker ind i organiseringen og
ledelsen af en forening. Ovennævnte kursus er sidste i
rækken i år. I 2020 kommer flere kurser igennem året.
Hold øje med tilmeldingssiden for mere info.

HUSK AT ANSØGE OM UDDANNELSES- OG KURSUSTILSKUD – FRIST 1.NOVEMBER
Silkeborg Kommunes uddannelses- og kursuspulje giver tilskud til leder- og instruktøruddannelse i idrætsforeninger og
uniformerede spejdergrupper.
Ansøgningsfristen er hvert år 1. november. Tilskuddet udbetales én gang årligt derefter.
Der ydes tilskud et tilskud på en procentvis andel af kursusafgiften dog maksimalt 1000 kroner per kursus/deltager af
udgifterne til uddannelse af egne, ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet gives kun til foreninger og ikke
enkeltpersoner.
Der ydes ikke tilskud til befordring og ophold.
Puljen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter til egne kurser.
ANSØG HER: https://silkeborg.dk/Borger/Selvbetjening/Ansoegning-Soeg-om-uddannelses-og-kursustilskud

Sæt X i kalenderen
Dato for Prisfesten 2019 bliver den 10. marts 2020.

