
Retningslinjer for aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde -
efter Centralt ForeningsRegister-metoden (CFR) - Tilskud til børn og unge 25 år i
Gribskov Kommune

Aktivitetstilskud:
Der gives et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i godkendte foreninger, der hører under
Kulturrådet og Idrætsrådet.

 Der afsættes et fast budget til aktivitetstilskud
 Der er differentieret aktivitetstilskud i forhold til kontingentbetaling.

 Der gives aktivitetsstilskud til alle børn og unge under 25 år
Tilskud ydes som følgende:
 Samtlige aktive medlemmer under 25 år, som er medlem af en godkendt forening i Gribskov
Kommune.

 Kun medlemmer med kontinuerligt fremmøde i foreningen er berettiget til aktivitetstilskud.
 Tilskuddet kan ikke overstige kontingentindbetalinger pr. år (ex. hvis et medlem betaler 30 kr. i
kontingent pr. år, vil der max. kunne udbetales 30 kr.)
 Idrætsråd og Kulturråd kan indstille til Kultur- og Idrætsudvalget at der fastsættes individuelt
tilskud til foreninger uden regelmæssig foreningsaktiviteter eller begrænset aktivitetsniveau.
Gribskov Kommune anvender samme metode som det Centrale ForeningsRegister (CFR)
DIF, DGI og Firmaidrætten har i samarbejde udviklet portalen Centralt ForeningsRegister (CFR) til
fælles medlemsregistrering. Portalen gør indberetning af medlemstal lettere, da foreningerne kun skal
indberette medlemstal et sted uanset hvilken organisation, de er medlem af.

CFR er også udviklet til modtage medlemsindberetninger fra øvrige folkeoplysende foreninger
(spejdere og lignende).

I Gribskov Kommune skal indberetning af medlemstal dog stadig ske via foreningssystemet.
CFR-registret kan IKKE på nuværende tidspunkt bruges til medlemsindberetningen i Gribskov
Kommune, da vi skal have kontingentsatser oplyst.

CFR-metoden - fra 2015:
Så snart et medlem har været medlem af en forening i minimum 3 måneder, kan det tælles med i
indberetningen af børn og unge under 25 år.
Eksempel: Hvis et medlem melder sig ind i en forening pr. 01. april og udmelder sig igen pr. 31.
oktober samme år, tælles det med.
(i de nuværende retningslinier for Gribskov Kommune tælles medlemmet ikke med, idet det kun er
medlemmer pr. 31.12., der registreres).

Medlemmer
Foreningen skal registre alle sine aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som
medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt
medlemskab i minimum 3 måneder.

Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere med flere, som har frikontingent tælles også med
som aktive medlemmer.

Alder
Hver forening skal indsende oplysning om antal medlemmer under 25 år.
Idrætsforeningerne anmodes dog om at oplyse antal medlemmer over 25 år, således administrationen
kan se, hvor mange idrætsaktive, der er i idrætsforeningerne. Derudover skal kontingentbeløb også
oplyses.

Registrering
Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december. Foreningen skal
optælle/registrere alle sine aktive medlemmer, som har været indmeldt i kalenderåret.

Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har betalt kontingent i minimum tre
måneder og har kontinuerligt fremmøde. Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr.
kalenderår pr. forening / afdeling.
Ansøgningsfrist: 1. marts. Ansøgningsskema kan fås i Kultur & Fritid eller via



www.booking.gribskov.dk under blanketter.

Udbetaling af tilskud: Det af Kulturrådet og Idrætsrådet godkendte medlemstal og tilskud vil blive
udbetalt senest den 1. maj.

Regnskab:
Revideret og godkendt regnskab indsendes til Kultur & Fritid senest den 15. marts, for sidste
regnskabsperiode. Regnskabsperiode skal følge kalenderår (§ 29).
Af regnskabet skal fremgå, hvor meget foreningen har modtaget i kontingentbetaling, opdelt på
medlemmer under 25 år og over 25 år og hvilke typer tilskud (ex. lokaletilskud, aktivitetstilskud, puljer
m.v.) foreningen i øvrigt har modtaget fra Gribskov Kommune.

Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor.
Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med
folkeoplysningsloven. Revisor attesterer regnskabet.

Fremsender en forening ikke regnskab inden tidsfristen, kan administrationen standse fremtidige
tilskudsudbetalinger, indtil fremsendelse har fundet sted og er godkendt.

Retningslinjerne træder i kraft den 15. januar 2015.
Godkendt af Idrætsrådet den 03.12. 2014
Godkendt i Kulturrådet den 08.12. 2015
Godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 13.01. 2015


