
RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE AF EN FORENING

(idrætsforeninger, aftenskoler, kulturelle foreninger samt børn og ungeforeninger)

Ansøgning om godkendelse af en forening behandles af Kultur & Fritid i Gribskov
Kommune, Administrationen, Skolegade 43, 3200 Helsinge.

Inden for folkeoplysningsområdet er foreningerne delt op i 2 kategorier:

1. Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), 1. jf. kap. 4

2. Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, (kulturelle foreninger,
idrætsforeninger, børne- og ungeforeninger (spejdere m.fl.)), jf. kap. 5

Ad 1:
Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) omfatter undervisning, studiekredse,
foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling

Ad 2:
Frivillige foreningers arbejde rummer idræt, samt idébestemt og samfundsengagerende
børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling (kontingent).

Det afgøres ud fra foreningens hovedvirksomhed om foreningen hører under
folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende arbejde.

Forening / bestyrelse:
Den frie folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende forening med
en vedtægt, jf. Lovens kap. 4 og 5, for at være tilskudsberettigende eller kunne få anvist
offentlige lokaler.

En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende arbejde skal:
 have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
  have en bestyrelse
  være demokratisk opbygget
  bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  være hjemmehørende i tilskudskommunen og
  have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

En folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning skal:
  have et formuleret formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
  have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af

             medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
  give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
  have en folkeoplysende virksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle
  være hjemmehørende i tilskudskommunen og
  have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen (vedrørende
voksenundervisning):
Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre _ virksomheder, der
udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen

 Advokater, revisorer og lign. rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger,
eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer
udlejer af lokaler m.m. til foreningen

 Ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreningen



En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed. Eventuelt
overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov,
skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor lovens område. Ved en
folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud der er opstået ved
deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Byrådet (Kulturudvalget / Idrætsudvalget) for anvendelsen
af det modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for
virksomheden.

Kultur- og Idrætsudvalget kan udtage 3-4 foreninger årligt, som skal indsende en
beretning til Kultur & Fritid, hvori beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det
forløbne år.

Ansøgningsskema vedr. godkendelse af en forening kan fås i Kultur & Fritid eller via
kommunens hjemmeside under blanketter.

Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2007.
Anbefalet af Kulturudvalget, den 31. oktober 2006
Anbefalet af Idrætsudvalget, den 2. november 2006
Godkendt af Økonomiudvalget, den 4. december 2006
Godkendt af Sammenlægningsudvalget, den 11. december 2006


