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FORMÅL: 
 
Guldborgsund er en ambitiøs og attraktiv idrætskommune, der arbejder for at skabe bedre folkesundhed og 
mere lighed i sundhed i kommunen. Samtlige politiske udvalg med borgmesteren i spidsen er optaget af, at 
sundhed er et anliggende for hele det kommunale felt og som visionskommune vil vi bevidst i hele 
kommunens virke arbejde for at få flest mulige borgere til at være idrætsaktive gennem indsatser på alle 
forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet (25-50-75). 

POLITIKKER OG STRATEGIER:  
  
Visionen og målsætningen for DGI og DIF – ”Bevæg dig for Livet” om mere bevægelse og foreningsaktivitet 
er i tråd med kommunens overordnede strategier, politikker og planer. I Guldborgsund Kommunes 
kommuneplansstrategi tegner bl.a. en fremtid og ønske om at styrke borgernes mulighed for at mestre egen 
tilværelse og i samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber, hvor man 
herunder sikrer rammer for det gode og sunde liv.1 I forlængelse af kommuneplansstrategien bygger 
indsatsten som visionskommune bl.a. på kommunens Idrætspolitik og Facilitetsstrategi samt på 
udvalgsområdernes egne strategier.  
 

KOMMUNEPLANSTRATEGI 
Fritidsområdet er en del af Guldborgsund Kommunes samlede kommuneplanstrategi for 2015 – 2027. – 
kommuneplanstrategien kan læses her: 

Kommuneplanstrategi 2018 

KULTUR-, FRITD OG BOSÆTNINGSUDVALGETS STRATEGI 
Puljen til Bevæg dig for livet er underlagt Kultur-, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi 2019 – 2022, som 
kan læses her: 

Udvalgsstrategier_2019-22 

FACILITETSSTRATEGI OG IDRÆTSPOLITIK 
Både facilitetsstrategien og idrætspolitikken er begge en stor del af visionen 25-50-75, og de kan læses her: 

Idraetspolitik_og_faciliteringsstrategi 

Idraetspolitik_og_faciliteringsstrategi 

 

 
 

 

  

                                                      

 

https://www.guldborgsund.dk/~/media/POLITIK/Politikker_og_strategier/Kommuneplanstrategi_2018-2030/Planstrategi2018_godkendt210618_web.ashx
https://www.guldborgsund.dk/~/media/POLITIK/Politikker_og_strategier/Udvalgsstrategier_2019-22/Udvalgsstrategi_2019-22_KFB.ashx
https://www.guldborgsund.dk/~/media/POLITIK/Politikker_og_strategier/Idraetspolitik_og_faciliteringsstrategi/Facilitetsstrategi_IP_Okt17_online.ashx
https://www.guldborgsund.dk/~/media/POLITIK/Politikker_og_strategier/Idraetspolitik_og_faciliteringsstrategi/Idraetspolitik_Okt17_online.ashx
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RETNINGSLINJER FOR BEVÆG DIG FOR LIVET PULJEN:   
 

PULJEBESKRIVELSE: 

Puljen er oprettet med det formål, at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, udviklingsarbejde og 
enkeltstående projekter til følgende målgrupper: 

 Børn 

 Unge 

 Voksne 

 Seniorer 
 

Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI og 
Guldborgsund Kommunes Bevæg dig for livet-vision, om at få 4.100 flere til at være idræts- og 
motionsaktive, samt 2000 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2023. 

Der er afsat en pulje på kr. 800.000,- årligt, gældende fra 2019 til og med 2023, og der kan ansøges hele 
året rundt. Minimum 300.000 kr. skal gå direkte til foreningslivet; de resterende 500.000 kr. kan søges af 
alle, herunder også kommunale institutioner og afdelinger. 
Puljen er oprettet med det formål, at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, udviklingsarbejde og 
enkeltstående projekter til følgende målgrupper.  

Alle ansøgninger til Bevæg dig for livet puljen skal foretages gennem Foreningsportalen. 

Klik her for at gå til Foreningsportalen (www.forening.guldborgsund.net) 

Brugernavn og password er fremsendt til foreningens primære kontaktperson. 
Hvis du har glemt brugernavn og password, skal du kontakte sekretariatet i Borger og Branding – Fritid. 
(Se herunder) 

VEJLEDNINGER: 

Du finder vejledningen til ansøgning om og afregning for Bevæg dig for livet puljen i Foreningsportalen under 
menupunktet ”Bevæg dig for livet”. 

HVEM KAN SØGE: 
 

 Godkendte folkeoplysende foreninger 

 Registrerede foreninger 

 Selvorganiserede grupper  

 Kommunale institutioner og centre 

 Private aktører 

 Frivilligt socialt arbejde 
i Guldborgsund Kommune i henhold til gældende retningslinjer herfor.   
 

 
HVAD KAN DER SØGES TIL: 
 

 Nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående aktiviteter til ovenstående målgrupper, der ellers 
ikke ville blive igangsat 

 Støtten gives blandt andet til aktiviteter, der gør, at foreningerne kan favne specifikke aldersgrupper 
med lav idrætsdeltagelse, og/eller at foreningerne kan favne de grupper, der står uden for forenings- 
og samfundsfællesskabet i øvrigt – det kan være socialt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv.  

 Der vil blive lagt vægt på udviklingsinitiativer, der styrker foreningernes betydning i lokalområdet, og 
på udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre idrætsforeninger kan få glæde af 

 Trænerløn/trænerudgifter/instruktør honorar m.m. som hænger sammen med Bevæg dig for livet 
initiativet/projektet 

 Halleje 

 
 

 

http://forening.guldborgsund.net/userlogin.asp
http://www.forening.guldborgsund.net/
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HVAD KAN DER IKKE SØGES MIDLER TIL: 

 

 Projekter der er færdige og allerede foretagne investeringer 

 Elitesatsninger 

 Faste driftsmæssige udgifter, såsom spillertøj og turneringsgebyr 

 Sportsrejser eller sociale udflugter 

 Personligt/individuelt ejet udstyr 

 Anlægsbyggeri og Renovering af ejendomme og udearealer m.m.  

 Foreningernes almindelige drift 

 Forplejning 

 Projekter med et kommercielt sigte 

ANSØGNING OG GODKENDELSE: 

 Ansøgning skal foretages via Guldborgsund Kommunens Tilskuds- og Foreningsportal på 
forening.guldborgsund.net 

 Der kan løbende indsendes ansøgning 

 Ansøgningerne vurderes løbende og forelægges Økonomiudvalget til endelig afgørelse 
 

OBS! Det er en betingelse, at projektet, hvortil der søges om støtte, ikke er igangsat før endeligt tilsagn 
skriftligt er meddelt foreningen. 

RETNINGSLINJER OG KRAV TIL ANSØGNING/ANSØGER: 
 

Ansøgningsskema inkl.:  

 Ansøgers navn, adresse, telefon, cvr-nummer og mailadresse 

 Navn og kontaktoplysninger på ansvarlig for projektet 

 Kort projektinfo, forventet start- og slutdato og forventet antal deltagere/nye medlemmer 

 Kort projektbeskrivelse 

 Målgruppe 

 Budget for projektet (Udgifter, indtægter samt beløb der søges som tilskud) Evt. inklusiv værdi af 
egen arbejdskraft 

 Oplysninger om andre tilskudsansøgninger til projektet 

 Eventuelle samarbejdspartnere 

 Eventuelle bilag 
 
ANSØGNING- OG SVARFRIST: 

 Ansøgninger kan indsendes løbende. Ansøgninger kan efter sagsbehandling enten godkendes til 
fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslås. Ansøger er derfor ikke garanteret at få tilbud 
om det fulde ansøgte beløb 

 Ansøgninger behandles løbende, og der skal påregnes en svartid på ca. 2 måneder 

REGNSKAB OG EVALUERING: 

 Der aflægges endeligt regnskab til Borger & Branding - Fritidsteamet senest 3 mdr. efter projektets 
afslutning 

 Evaluering af projektet sker senest 3 måneder efter afslutning, hvor foreningen skal fremvise en kort 
redegørelse for projektets forløb 
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GODE RÅD TIL ANSØGERE: 

 I ansøgninger til Bevæg dig for livet-puljen er det vigtigt at beskrive foreningens projekt/initiativ så 
præcist og fyldestgørende som muligt. Konkurrencen om puljens midler og kravene til de enkelte 
ansøgninger er størst i de større beløbskategorier, men det er generelt en god ide på tværs af 
ansøgninger at være opmærksom på følgende:  
 

 Realistisk og mådeholden:  
Vær bevidst om, at puljens midler skal komme mange mennesker til gode. For at komme i 
betragtning til større bevillinger skal ansøgere i kraft af deres ansøgning og medlemstal vise, 
hvordan det er realistisk og meningsfuldt i den enkelte forening af gennemføre det skitserede 
projekt/initiativ. 
  

 Målrettet og afgrænset:  
Søg kun til ét projekt/initiativ og læg hovedvægten i ansøgningen på det enkelte projekt/initiativ frem 
for ansøgers virke som helhed. Uagtet at den enkelte ansøger kan have mange interessante 
aktiviteter, er det det enkelte målrettede og afgrænsede projekt/initiativ, der vil ligge til grund for 
sagsbehandlingen af ansøgningen.  

 

 Konkret og præcist:  
Vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i beskrivelsen af de til projektet/initiativet knyttede 
budgetposter.  

 

 Egen investering og forankring:  
Vis hvordan ansøger selv vil være med til at løfte projektet/initiativet ved at lægge egne midler, timer 
eller andre ressourcer i realiseringen. Beskriv gerne, hvordan projektet/initiativet kan skabe en 
positiv forandring på langt sigt.  

 

 Samarbejde og deling:  
Beskriv eventuelle samarbejdspartnere i form af foreninger, skoler eller andre, der måtte være 
involveret. Beskriv gerne, hvordan det skitserede projekt/initiativ og erfaringerne derfra kan komme 
andre til gode.  
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KONTAKT: 
 
Guldborgsund Kommune: 
Borger & Branding – Kultur & Fritid:   Telefon: 54731500  E-mail: fritid@guldborgsund.dk 

BESLUTNINGSGRUNDLAG: 
 
Nuværende retningslinjer for Bevæg dig for livet puljen er, over for Økonomiudvalget anbefalet af Kultur-, 
Fritid- og Bosætningsudvalget d. 6 februar 2019. 

Nuværende retningslinjer for Bevæg dig for livet puljen er vedtaget i Økonomiudvalget d. 6 februar 2019, 
med virkning fra og med d. 1. marts 2019. 

Med venlig hilsen 

Martin Lohse Lene Møller Krabbesmark  
Formand Leder af Kultur & Fritid  
Kultur, Fritids og Bosætningsudvalget Borger & Branding  
 

 

 

  

mailto:fritid@guldborgsund.dk
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