Hvor henvender fritidsbrugeren sig med hvad
i Hillerød kommune?
Denne oversigt skal hjælpe fritidsbrugerne i Hillerød Kommune med at finde ud af, hvor de
skal henvende sig med hvilke forhold.
Hvis fritidsbrugerne i øvrigt er i tvivl om hvor de henvender sig, kan de altid starte i Kultur,
Idræt og Folkeoplysning.
Afdeling/sektion
Kultur, Idræt og Folkeoplysning
Henvendelse kan ske til de enkelte
medarbejdere, se nærmere
beskrivelse til højre, eller
henvendelsen kan sendes til
kulturogudvikling@hillerod.dk.
Medarbejdere:
Sally Rasmussen
Sektionsleder

Emne
Lån af haller og gymnastiksale - ansøgninger sendes
via booking@hillerod.dk
Ibrugtagningsskemaer sendes via
ibrugtagningsskema@hillerod.dk
Tider på græs-, grus- og kunstgræsbaner – ansøgning
sendes til Charlotte D. Harlyk
Aktivitetstilskud – ansøgninger sendes via
aktivitetstilskud@hillerod.dk

sr@hillerod.dk

Kurt Lund Curth
Idrætskonsulent
7232 5312
kucu@hillerod.dk

Betina Stork
Fritidskonsulent
7232 5314
bets@hillerod.dk

Charlotte Daugaard Harlyk
Foreningskonsulent
7232 5318
cdh@hillerod.dk

Helle Pedersen
Foreningskonsulent
7232 5313

Driftstilskud til egne lokaler – ansøgninger sendes til
Betina Stork
Kridttilskud, Rengøringstilskud – ansøgninger sendes
til Betina Stork
Folkeoplysningsudvalgets puljer:




Materielpuljen
Puljen til særlige formål for børn og unge
Udviklingspuljen

Ansøgninger sendes til Helle Pedersen
Elite- og talentarbejde: Kurt Curth

hped@hillerod.dk

Ejendomme

Ønsker om større vedligeholdelsesopgaver.

Al henvendelse til Ejendomme skal
ske skriftligt til
bygningsvedligehold@hillerod.dk.

Henvendelser om skader på klublokaler.
Henvendelsen skal ske fra foreningens
formand/kontaktperson. Det skal altid fremgå af
henvendelsen, hvilken forening, der er tale om.

Teknisk serviceledere på skolerne

Kontaktes vedr. alle praktiske forhold, herunder
adgang til lokalerne, evt. til udlevering af
nøgler/nøglebrikker.

Oversigt over kontaktoplysninger på
træningssteder opdateres én gang
årligt. Oversigten findes på
Kontaktes ved konstatering af mindre skader, defekt
foreningsportalen,
udstyr og mindre vedligeholdelsesopgaver.
www.booking.hillerod.dk/netinterbook

Drift og service

Henvendelser vedr. pleje af udearealer, herunder
græs- og grusbaner. Ikke Hillerød Stadion.
Kontaktes vedr. græsslåning, net mm.

Beredskabet

Anmeldelse af større arrangementer og midlertidig
overnatning i kommunale lokaler.
Se mere på kommunens hjemmeside:
http://www.hillerod.dk/ForBorgere/Redningsberedska
b/Anmeldelse%20af%20overnatninger.aspx

Skolernes kontor

Kontaktperson på skolerne giver fritidsbrugerne svar
på ansøgning om lån af klasse- og faglokaler.
Stiller skolens udstyr/materiel til rådighed for
fritidsbrugerne.
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Træner og lederkurser. Se hjemmeside:

www.hilleroedidraet.dk

