Retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde jf. folkeoplysningslovens kap. 7.
Gribskov byråd yder tilskud med 75% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt
lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.
Der ydes tilskud til følgende dokumenterede driftsudgifter.
Egne lokaler, herunder haller og lejrpladser
Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det
pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.
Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
z
z
Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt
fornødent tilsyn.
z

Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser
Det aftalte lejebeløb.
Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning,
belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

z
z

Gribskov byråd kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, såfremt
Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
Ved nye lokaletilskudsansøgninger forstås ansøgninger:
fra nye foreninger
om nye lokaler
om udvidelse af timetal
om ombygning og udvidelse m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes
udefra-kommende krav

z
z
z
z

Ved et egnet lokale forstås:
lokalet skal ligge i foreningens lokalområde
det skal rumme mulighed for et socialt liv udover aktiviteten
der skal være plads til rekvisitter og udstyr
der skal være mulighed for særpræg og udsmykning
størrelse og standard skal svare til aktivitetens indhold
Lokalets størrelse og standard skal svare til aktivitetens indhold

z
z
z
z
z
z

Gribskov byråd kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:
z
z
z
z

egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et
eksisterende lejemål indebærer merudgifter for byrådet.
væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for
byrådet, eller
nye lokaler og lejrpladser til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye
lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for byrådet.

Gribskov byråd er ikke forpligtet til at yde tilskud til:
z
z

lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entré givende arrangementer.
lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer hvis hovedformål er afholdelse af spil,
herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.
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z

udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod
betaling.

Byrådet kan efter indstilling fra eller høring af Idrætsudvalget nedsætte tilskuddet, hvis
driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i rimeligt forhold til
antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt.
Ansøgning om lokaletilskud
Ansøgning om tilskud indsendes hvert år senest 1. oktober. Tilskuddet bevilliges på
baggrund af budgetteret driftsudgifter i efterfølgende kalenderår.
Tilskuddet udbetales inden 1.april, såfremt afregning fra forrige år er modtaget. Afregning
afleveres senest 1.3.
Ønsker foreningen andre udbetalingsterminer, kan det aftales med Kultur og Fritid.
Overstiger foreningens udgifter i forrige regnskabsår det godkendte/budgetterede a conto
tilskud afholder foreningen selv merudgiften. Opstår der uforudsete udgifter kan
Irætsråd/Kultturråd og politisk udvalg ansøges om dækning.
Har foreningen ikke brugt det fulde tildelte a conto tilskud modregnes det for meget
udbetalte tilskud i næste års a conto tilskud.
Tilskudsprocenten på 75% fastholdes kun så frem at der er dækning i budgettet og at
driftsudgifterne for lokalet står i rimeligt forhold til antallet af deltagere og lokalets
anvendelse.
Overgang til nye tilskudsregler:
2010 er sidste år, hvor der udbetales på baggrund af faktiske udgifter i året før. Ved
udbetaling i år 2011 vil der ikke blive reguleret for tidligere års mindreudgift. 75 % af det
ansøgte beløb udbetales.
Eksempel:
I oktober 2010 ansøger foreningen.
Budgetteret udgifter til lokaler i år 2011:
100.000 kr.
Der udbetales 75% af 100.000 kr. inden 1.4.11
75.000 kr.
Senest 15.3.12 afleveres afregning for år 2011
Foreningens udgifter var 75.000 kr. Tilskud er
56.250 kr.
For meget udbetalt (her 18.750 kr.) trækkes fra i indeværende års tilskudstilsagn inden det
udbetales.
I oktober 2010 ansøger foreningen.
Budgetteret udgifter til lokaler i år 2011:
100.000 kr.
Der udbetales 75% af 100.000 kr. inden 1.4.11
75.000 kr.
Senest 15.3.12 afleveres afregning for år 2011
Foreningens udgifter var 120.000 kr. Tilskud er
75.000 kr.
Foreningens merudgift på 20.000 kr. i forhold til ansøgte beløb, dækkes af foreningen selv.
Ansøgningsskema kan fås i Kultur & Fritid eller via www.booking.gribskov.dk under
blanketter.

Regnskab og revision
Revideret regnskab indsendes senest 15. marts for foregående regnskabsår (1. januar til 31.
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december). Vejledning i hvad et regnskab skal indeholde kan fås ved henvendelse til
Folkeoplysningssekretariatet.
Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse
med loven og de regler der er fastsat i medfør heraf.
Ved revisionen skal revisor efterprøve:
a. At foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven
b. at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte
c. at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler der er
fastsat
d. at der foreligger dokumentation for deltagernes egenbetaling
Revisor fører en revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres en beretning om, hvilket
revisionsarbejde der er udført samt om alle væsentlige forhold der har givet anledning til
bemærkninger.
Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er
revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Forbehold skal fremgå af
påtegningen.
Regnskabet skal revideres af registreret revisor eller af statsautoriseret revisor, ved større
tilskud over 500.000 kr. Ved mindre tilskud under 500.000 kr. skal regnskabet revideres ved
en af foreningen valgt revisor.
Regnskab skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Fremsender en forening ikke regnskab m.v. i revisionspåtegnet stand inden for tidsfristen,
kan Idrætsudvalget/Kulturudvalget standse fremtidige tilskudsudbetalinger, indtil
fremsendelse har fundet sted og er godkendt. Administrationen afventer udbetaling, indtil
sagen har været behandlet på førstkommende møde i Idrætsudvalget/Kulturudvalget.
Aflægger en forening ikke regnskab efter ovenstående bestemmelser, kan
Idrætsudvalget/Kulturudvalget kræve alle udbetalte tilskud i regnskabsåret tilbagebetalt af
foreningens ansvarlige.
Tilskud ydes kun til lokaler og lejrpladser, der er beliggende inden for landets grænser eller i
Sydslesvig.
Retningslinjen træder i kraft den 1. januar 2010 med virkning fra 1.1.2011.
Godkendt af Kulturudvalget den 11.11.09
Godkendt i Idrætsudvalget 04.11.09
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