
VEJLEDNING 
til ansøgning om driftstilskud til haller, lokaler og lejrpladser

                                                                                                                                                                                                                             
Regnskabsperiode:

 Tidsrum hvor der søges tilskud. Tidsrummet er normalt identisk med 
foreningens/klubbens regnskabsår.

 Hvis der søges om tilskud til leje af spejderhytter og/eller lejrpladser skrives 
lejeperioden her.

Foreningens navn og hjemsted:
 Foreningens/klubbens navn og hjemstedskommune.

Foreningen søger tilskud til følgende lokaler og lejrpladser: “Eget lokale og lejrplads” 
eller “Lejet lokale og lejrplads”:

 Lokale eller den lejrplads, som foreningen ejer eller lejer og søger tilskud til, f.eks. 
klublokale, spejderhytte eller lejrplads.

 Fuldstændig adresse skal skrives.
 Ved flere lokaler eller lejrpladser med forskellige adresser, udfyldes én ansøgning for 

hver ejendom/lejemål.

Medlemssammensætning:
 Medlemssammensætningen skal være pr. 1. januar og svare til opgørelsen af 

medlemssammensætningen på ansøgningen om aktivitetstilskud - dog kan antallet af 
medlemmer over 25 år blive reduceret med det antal medlemmer i aldersgruppen som 
samtidigt bestrider leder/instruktør/bestyrelseshverv i foreningen.

 Tilskudsbeløbet reduceres i forhold til antallet af medlemmer over 25 år, hvis den 
procentvise andel af over 25-årige er 10% eller derover. Tilskudsbeløbet reduceres ikke 
i forhold til gruppen af medlemmer over 25 år som samtidigt bestrider 
leder/instruktør/bestyrelseshverv i foreningen.

Der kan højst ydes tilskud pr. aktivitetstime med 96% af de centralt fastsatte beløb (i 
parentes).

Regnskabsår 2017 2018 2019
Lokaler 
(inkl. ridehaller og 
lejrpladser)

125,97 (131,22) 128,11 (133,45) 130.54 (135,98)

Vedr. nye lejemål:
Inden der indgås aftale om (permanente) lejemål, skal lejekontrakten være godkendt af Sport-
Fritid- og Kulturudvalget.
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Udgifter til ejendommen:

Rubrik nr. 1 – Lejebeløb: 
Vedrører kun lejede lokaler og lejrpladser.
 Kopi af lejekontrakt vedlægges.
 Udgifter til leje af hal til turneringer, hvis der ikke tages entré.
 Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er at afholde spil, f.eks. 
andespil, bingo og lignende, hvor der er økonomisk gevinst for foreningen eller medlemmerne, 
kan ikke tages med.
 Leje af lokaler til offentlige arrangementer, hvor der opkræves entré kan ikke tages med.

Rubrik nr. 2 - Renter af prioritetsgæld:
 - Vedrører kun egne lokaler og lejrpladser:
 Renter (herunder administrationsbidrag) af gæld, der er tinglyst på ejendommen, eller 
lignende former for gæld. 
 Renter af byggelån regnes med fra det tidspunkt, ejendommen tages i brug
 Renter af bl.a. kassekredit, kautionslån og/eller morarenter kan ikke indgå. 
 Afdrag kan ikke indgå.

Rubrik nr. 3 - Skatter:
 Kun skatter, der vedrører ejendommen eller lejrpladsen. 

Rubrik nr. 4 - Afgifter:
 Afgifter til f.eks. vand, renovation, kloakbidrag, Falck-abonnement vedrørende 

ejendommen.

Rubrik nr. 5 - Forsikringer:
 Forsikringer, der vedrører ejendommen eller lejrpladsen f.eks. brand-, hus- og 

grundejerforsikring. 
 Lovpligtig ulykkesforsikring kan ikke tages med. 
 Indboforsikringer kan ikke tages med. 

Rubrik nr. 6 – varme og el:
 Udgifter til fyringsolie, el, gas og lignende.
 Der kan ikke ydes tilskud til udgifter i forbindelse med overgang til f.eks. anden form 

for opvarmning, selvom der er tale om en tvunget foranstaltning.

Rubrik nr. 7 - Rengøring:
 Udgifter til rengøringsartikler mv. 
 For at få tilskud til evt. lønudgifter i forbindelse med rengøring skal udgiftens størrelse 

på forhånd være aftalt med Kultur og Idræt.

Rubrik nr. 8 - Fornødent tilsyn:
 Udgifter til fornødent tilsyn af bygninger/lejrpladser, evt. abonnement til tyverisikring, 

dog maks. 20.000 kr. og efter aftale med Kultur og Idræt.   
 Udgifter til tilsyn med aktiviteter, materiel og lignende kan ikke regnes med.

Rubrik nr. 9 - Ordinær vedligeholdelse:
 Der kan maksimalt søges om af få dækket udgifter til ordinært vedligehold på 40.000 

kr. Udgifter til ordinært vedligehold over 40.000 kr. kræver en særskilt ansøgning til 
Kultur og Idræt

 Udgifter til ordinær vedligeholdelse af bygningerne. Der gives ikke tilskud til fx elpærer, 
indvendigt inventar (skabe mm.), dørmåtter og brandalarmer. Efter aftale med Kultur 
og Idræt kan der gives tilskud til installation af lysfølere. 
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 For lejemål er det udgifter til ordinær vedligeholdelse i henhold til lejekontrakt. 
 Udgifter, der er påtvunget af offentlige myndigheder, som f.eks. foranstaltninger af 

hensyn til brandsikkerhed, kan kun regnes med som ordinær vedligeholdelse efter 
konkret vurdering af Kultur og Idræt.

Rubrik nr. 10: - Indtægter af enhver art:
 Indtægter af enhver art ved udlejning/fremleje af lokalerne trækkes fra, herunder 

indtægter ved udlejning/fremleje eller bortforpagtning af kiosker, restaurationslokaler, 
spilleautomater mv. og indtægter ved udlejning af reklameplads og lignende. 

Aktivitetstimer:
 Aktivitetstimer er det antal timer, der har været aktiviteter i lokalet – det er altså ikke 

nødvendigvis det antal timer et lokale er åbent. 
 Hvis et lokale bruges til overnatning (fx en spejderhytte) kan man maksimalt få tilskud 

til 18 timer pr. døgn.

Bilag til ansøgningen:
 Bilag vedr. lejebeløb (rubrik 1) samt ordinært vedligehold (rubrik 9) skal vedlægges 

ansøgningen.
 Der skal ikke vedlægges dokumentation for udgifter anført i rubrik 2-8, men disse 

poster skal kunne aflæses i foreningens regnskab. På forespørgsel fra Kultur og Idræt 
skal foreningen kunne fremlægge dokumentation for udgiftsposterne i rubrik 2-8. 

 Dokumentation for eventuelle indtægter
 Vedtægter hvis der er sket ændringer, medmindre de allerede er sendt til Kultur og 

Idræt i anden anledning. 
 Foreningens reviderede drifts- og statusregnskab, hvis det ikke allerede er sendt til 

Kultur og Idræt i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud.

Ansøgningsfrist:
 Ansøgningsskemaet sendes eller mailes til Kultur og Idræt hurtigst muligt efter 

regnskabsårets afslutning, dog senest 2 måneder efter afholdt generalforsamling.
 Enkeltstående lejemål til f.eks. spejderhytter, lejrpladser mv. sendes eller mailes 

løbende i årets løb.

Krav til lokaler og udendørsanlæg: 
 Lokalet eller lejrpladsen skal være egnede til formålet og ligge inden for landets 

grænser eller i Sydslesvig.

Forskud:
 Godkendte foreninger og klubber kan søge Kultur og Idræt om á conto udbetaling af 

lokaletilskud.  

Retningslinjerne er revideret september 2018.


