
 
 
 

 

Retningslinjer / procedure til 

KULTURPAS FOR BØRN OG UNGE  

i Gribskov Kommune  

 

Byrådet har prioriteret at arbejde for at give KULTURPAS til børn og unge af forældre, som 
ikke har ressourcer til, at børnene/de unge kan gå til aktiviteter i foreningsregi i Gribskov 
Kommune. Der er derfor etableret en pulje, som giver støtte hertil.  
 

Puljen hører til under Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi - og administreres 
via Administrationen.  
Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi orienteres om puljens anvendelse, når 
der er behov for det.  
 

Puljen er for:  
Godkendte folkeoplysende kulturelle foreninger, Kulturskole og Kulturinstitutioner herunder 
børne- og ungeforeninger, som er hjemmehørende i Gribskov Kommune. Eksempler på 
børne- og ungeforeninger: Spejder-foreninger, Kulturskole, Kulturinstitutioner, Byorkester og 
lignende.  
 
 

Puljens formål:  
• Støtte børn og unge, der ønsker at gå til aktiviteter i foreningsregi (ikke idræt), men 

hvor forældrene ikke har råd til det.  
 

Der gives ikke tilskud til:  

• Aktiviteter uden for Gribskov Kommune.  

• Børn og unge, der er bosat uden for Gribskov Kommune, men går til aktiviteter i 
Gribskov Kommune. 
  

Individuelle ansøgninger:  
Kulturelle foreninger, Kulutrskole og Kulturinstitutioner kan ansøge om støtte til 
kontingentfritagelse til børn og unge, som af en bestemt årsag i familien ikke har ressourcer 
for at give barnet/den unge mulighed for at gå til en aktivitet i foreningsregi. Forældre retter 
henvendelse til barnets/den unges forening.  
 

Støtten kan være kontingentfritagelse eller/og rekvisitter (hvis der kræves en eller anden 
form for rekvisit for at udføre aktiviteten).  
 

Det er foreningerne, der endeligt søger om KULTURPAS.  Administrationen sørger for 
udbetaling, som foregår direkte til pågældende forening via CVR-nr. og NEMkonto.  
Aftalen mellem forening og Administrationen er fortrolig.  

 

ANSØGNINGSPROCEDURE: 
 

Såfremt en forening får henvendelse fra et barn/en ung, hvis forældre ikke har økonomisk 
mulighed for at betale foreningskontingent, kan der søges om økonomisk tilskud hos 
Administrationen i puljen for KULTURPAS for børn og unge.  
 

Det er i hvert enkelt tilfælde foreningen, der vurderer, om der skal indsendes en ansøgning 
om økonomisk tilskud.  
 
 

Tilskud til kontingent udgør max. 1.000 kr. pr. barn.pr. sæson.  
Der kan søges om max. 400 kr. pr. barn til rekvisitter pr. sæson.  
Der kan kun søges om tilskud til én aktivitet pr. barn pr. sæson. 
 
 

Det er foreningerne, der indsender ansøgning til Kultur og Fritid. 
Ansøgningerne skal være forsynet med forældreunderskrift samt underskrift fra foreningen.  
 

Der skal være en økonomisk begrundelse for ansøgningen, da det udelukkende er økonomi, 
der giver adgang til KULTURPASSET. 
 

Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken aktivitet, der er tale om – lige som der skal oplyses 
om kontingentbeløb, der ansøges om. Start- og slutdatoer for aktiviteten skal oplyses i 
ansøgningen.  
 

Ansøgninger behandles løbende - og foreningen får besked om godkendelse eller afslag.  
Foreningen kan forvente at få tilbagemelding fra Administrationen inden for en uge (dog 
undtaget ferieperioder).  
 

Afregning sker ALTID til den forening, der har ansøgt om KULTURPASSET.  
Udbetaling sker via foreningens CVR-nr. 
 

Der forventes en tilbagemelding til Administrationen, hvis barnet/den unge ikke bliver i 
aktiviteten. Denne skal komme fra foreningen – og tilbagebetaling af tilskud kan evt. 
forekomme.  
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Når skoler, sundhedspleje, støtte-/kontaktpersoner hjælper barnet/den unge med at finde 
vej til rette aktivitet og forening, sker det i samarbejde med forældrene. 
 

Ansøgninger indsendes til Administrationen, hvor de behandles løbende.  
Ansøgningsskema skal benyttes. Svar sendes til den ansøgende forening. 
Der udbetales støtte, så længe, der er penge i puljen.  
 
Mere info om Kulturpasset kan fås ved henvendelse hos Administrationen,  
Kultur-fritid@gribskov.dk  
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