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Kære foreninger og institutioner 

I sommeren 2022 vil vi igen tilbyde børn og unge i Greve Kommune sommerferieaktiviteter. 
Derfor kan I nu blive en del af kommunens samlede program for sommerferieaktiviteter i 
uge 26-31(25. juni til 7. aug.) og eventuelt søge om underskudsgaranti. 
 
 
Kom med i den fælles annoncering af sommerferieaktiviteter 
Har I sommerferieaktiviteter, som ikke tidligere har været en del af kommunens samlede 
program, så hører vi også gerne fra Jer. Vi vil gerne være med til at skabe opmærksomhed 
om Jeres aktivitet, og samtidig give borgerne ét overblik over sommerens aktiviteter, uanset 
om man vil en uge på fodboldskole eller droppe ind til en to-timers aktivitet midt i 
sommerferien. Alle aktiviteter bliver annonceret på www.aktivigreve.dk, og informationen 
sendes til skoleelever via Aula. Kontakt os endelig ved spørgsmål. 
 
 
Særligt i 2022: Spejdernes Lejr 
Fra den 23. til 31. juli afholdes der Spejdernes Lejr i Hedeland. Lejren er åben for besøg. 
Derfor kan årets sommerferieaktiviteter også tænkes sammen med denne begivenhed. Der 
skal blot væren en voksen med, hvis børn og unge under 18 år besøger lejren med en 
gruppe, klub eller forening. Vil I høre mere, så skriv til kulturogfritid@greve.dk 
 
 
Hvornår kan man få underskudsgaranti til en sommerferieaktivitet? 
Greve Kommune ønsker med aktiviteterne at tilbyde børn og unge en sommer med 
oplevelser og læring. Der kan eventuelt søges om underskudsgaranti til aktiviteter indenfor 
følgende ramme:  

• Aktiviteter der udvider deltagernes horisont med nye oplevelser og perspektiver. 

• Forløb der giver deltagerne et dybere kendskab til aktiviteten og som gerne løber 
over flere dage. 

• Aktiviteter der er et tilbud i sig selv – men de kan samtidig også være et intro-forløb 
til en ny fritidsaktivitet, man kan gå til efterfølgende. 

• Aktiviteter som man kan tilmelde sig, uden at have et forhåndskendskab til 
aktiviteten og uden at være medlem i foreningen/institutionen. 

• Forløbets tidspunkt og længde passer til aldersgruppen, så for eksempel forældre 
har mulighed for at aflevere/hente yngre børn. 
 

Underskudsgaranti gives primært til længere forløb, hvor der også skal være en mindre 
brugerbetaling og tilmelding, så deltagerne forpligter sig til at møde op, og så aktiviteten 
kan aflyses om nødvendigt.  
 
Der kan blandt andet søges om underskudsgaranti til:  
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• Udstyr, der kan anvendes til aktiviteten – og som i videst muligt omfang kan 
genbruges til kommende års aktiviteter. 

• Lønnede instruktører. 
 
 
Start planlægningen nu - ansøg via www.aktivigreve.dk  
Hvis I ønsker at blive en del af Greve Kommunes samlede program for 
sommerferieaktiviteter, skal I som noget nyt ansøge via foreningsportalen 
www.aktivigreve.dk. Login med jeres foreningslogin, find Sommerferieaktiviteter i 
menulinjen øverst og tryk på ”Ansøgning” i dropdown menuen.  
 
 
Lokalebooking 
Vær opmærksom på, at sommerferieaktivitetspuljen intet har med lokalefordeling at gøre. 
Det betyder, at I selv skal sørge for at have booket lokaler i forbindelse med afvikling af jeres 
sommerferieaktiviteter. Skriv til kulturogfritid@greve.dk hvis I har spørgsmål om lokaler. 
 
 
Frister for sommerferieaktiviteter 2021 (rettet) 
 

8. april  www.aktivigreve.dk åbnes for ansøgninger 
24. april Frist for ansøgning om at afholde aktiviteter og 

underskudsgaranti              
28. april  Frist for tilsagn eller afslag på underskudsgaranti 
2. maj Aktivitetsprogram offentliggøres på www.aktivigreve.dk 

og tilmeldingerne åbnes 
Uge 26- 31  Forening/institution afvikler aktivitet 
15. august  Frist for afrapportering af underskudsgaranti via 

www.aktivigreve.dk  
 
 
Kultur og Fritid udbetaler beløb, der svarer til det faktiske underskud på aktiviteten - dog 
maksimalt den bevilgede underskudsgaranti. Hvis I har spørgsmål eller brug for sparring 
omkring ideer til aktiviteter eller andet, må I endelig kontakte os på kulturogfritid@greve.dk 
 

Med venlig hilsen 
Kultur og Fritid 
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