Generalforsamling
På grund at de gældende restriktioner er det ikke
muligt at afholde en generalforsamling. DGI har
lavet en god information, som I kan læse her HER
Vi udskyder derfor fristen for indsendelse af
regnskab, referat fra generalforsamling og
formandens beretning til den 1. maj 2021.
Om der til den tid skal uploades i KMD vender vi
tilbage til.

Lokaletilskud
Så skete det igen igen!! Alle restriktioner er
forlænget til og med 28. februar.
Håber I kan holde gejsten i jeres forening Det
bliver så godt, når vi kan mødes igen.

Ny foreningsportal

Fristen er fortsat den 1. april 2021.
Husk at I kan medtage aktivitetstimer, hvor den
planlagte aktivitet var aflyst pga. Corona.
Det er i 2021 ikke et krav at regnskabet skal være
indsendt førend der kan udbetales lokaletilskud.

Morsø Kommune har besluttet at overgå til
en ny udbyder af foreningsportalen, så det
fremover bliver KMD Booking der skal
benyttes.

På grund af overgang til KMD Booking skal der
denne gang søges manuelt. Ansøgningsskema
findes på denne side Foreningsliv og skal sendes
til fritid@morsoe.dk .

Det vil blive en løbende proces, hvor vi
starter op med sæsonbooking 2021/2022.
Foreningsportalen vil derfor gå i luften, så
der kan sæsonbookes fra den 20. april.

Der skal fortsat ikke indsendes bilag og
timeskema kun på anmodning.

Efter sommerferien vil tilskudsdelen blive
koblet på.

Materialepulje

Alle folkeoplysende foreninger vil blive
inviteret på kursus i april måned Det bliver
sandsynligvis et digitalt kursus. Håber I alle
vil deltage. I vil modtage information om
dette senere.

Kursustilskud
På grund af skiftet til KMD Booking foregår
ansøgning om kursustilskud manuelt på
ansøgningsskema som findes på denne side
Foreningsliv .

Fristen for at søge Materialepuljen er den 1.
marts. Ansøgningsskema findes på denne side
Foreningsliv .

Børneattesterklæring
Hvis I ikke allerede har gjort det, bedes I
godkende børneattesterklæringen snarest.
Fristen var 31. januar.

Med venlig hilsen
Dorte Jensen
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