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Tilskudsordning for foreninger

Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune skal støtte det fri-

villige folkeoplysende foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling 

gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, 

gennem et forpligtende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styr-

ke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk sam-

fund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget 

liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

Tilskudsordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter 

idræts-, idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter med deltagerbeta-

ling primært for børn og unge under 25 år. 

Tilskudsordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplys-

ningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Ordningen er 

dermed et supplerende administrations- og beslutningsgrundlag til gældende 

love og bekendtgørelser. 
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TILSKUDDENES FASTLÆGGELSE OG STØRRELSE 

Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes hvert år i forbindelse med 

vedtagelsen af Kultur og Fritidsudvalgets budget. 

Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, hvad udvalget forventer, at budgetram-

men forventes at blive. 

Taksterne er vejledende. Overholdelsen af den fastsatte budgetramme kan medfø-

re, at folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede tilskudsbeløb. Gælden-

de takster og procentsatser vil fremgår af afsnittet ”takster og puljer”. 

Folkeoplysningsloven og ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommu-

ne” administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

Læs mere på www.frederikshavn.dk 

under fritid og oplevelser / til 

foreninger og aftenskoler.  
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Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune er gældende for for-

eninger, der er godkendt som folkeoplysende forening af Folkeoplysnings-

udvalg et i Frederikshavn Kommune. 

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune yder dermed ikke til-

skud til foreninger, hvis virksomhed er omfattet af anden lovgivning eller er 

oprettet eller drevet kommercielt. 

Foreninger, der opfylder kravene til en folkeoplysende forening jf. Folkeoplys-

ningsloven, kan godkendes. Foreningen kan opnå tilskud fra den dato, for-

eningen er godkendt som aktiv forening. 

Nye foreninger, der ønsker at blive godkendt, kan søge om godkendelse året 

rundt. På kommunes hjemmeside under ”Fritid og oplevelser/til foreninger og 

aftenskoler” findes ansøgningsskema til ”godkendelse af en folkeoplysende 

forening”. 

For at blive tilskudsberettiget, skal foreningen opfylde følgende betingelser: 

• Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser 

• Være demokratisk opbygget 

• Have vedtægter som indeholder oplysninger om: 

 - Foreningens formål 

 - Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer 

 - Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 

 - Foreningens hjemsted 

 - Betingelser for medlemskab 

 - Tegningsret for foreningen 

 - Procedure for vedtægtsændringer 

Hvem kan få tilskud 
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• Have en bestyrelse på minimum 2 personer, der er ansvarlig for anvendelse 

af tilskud, anviste lokaler samt regnskab og dokumentation for foreningens 

virksomhed. 

• Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 

• Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. 

• Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune 

• Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig 

Herudover skal foreningens vedtægter indeholde en bestemmelse om, at et 

eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kom-

mune. 

Disse midler vil blive genfordelt til almennyttige formål i Frederikshavn Kom-

mune efter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling. 

Vær opmærksom på at følgende personer ikke kan være medlemmer af 

foreningens bestyrelse: 

• Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virk-

somheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udleje 

af lokaler m.m. til foreningen. 

• Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selska-

ber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til for-

eningen, eller som kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen. 

• Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. 
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De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre 

virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter 

til rådighed for børn og unge. 

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud,

• at foreningen har et CVR nummer med tilknytning til NEM-konto og en 

E-mailadresse. Det påhviler foreningerne at holde Frederikshavn Kommu-

ne opdateret med ændringer i disse oplysninger samt ved vedtægtsæn-

dringer at sende et eksemplar af de reviderede vedtægter til Frederikshavn 

Kommune. 

• at ansøgning om tilskud sker ved anvendelse af den elektroniske ansøg-

ning på den kommunale hjemmeside. (Brugen af ansøgningsmodulet er 

obligatorisk, men uafhængigt af foreningernes regnskabssystemer, således 

at den enkelte forening frit kan vælge eget regnskabssystem.) 

• at modtagere af tilskud efter dette regelsæt til enhver tid kan godtgøre, at 

de modtagne beløb er anvendt til børne- og ungdomsarbejde. Konstateres 

der misbrug af ordningens tilskudsbestemmelser, vil dette medføre ophør 

af udbetaling og eventuelt tilbagebetaling af udbetalte tilskud. 
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LOVPLIGTIGE BØRNEATTESTER 

Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med an-

søgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive 

erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, 

i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger 

personer, der som led i udførelsen af deres opgaver 

skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 

Erklæringen sker ved markering af flueben if. med 

indberetning og ansøgning om tilskud. 

DRIFTSTILSKUD TIL PARAPLYORGANISATIONER 
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fæl-

lesråd ydes der et årligt driftstilskud på i alt 200.000 

kr. til ligelig deling mellem organisationerne. 

Paraplyorganisationerne udarbejder og indsender år-

ligt virksomhedsplan/samarbejdsaftale samt regn-

skab til Frederikshavn Kommune. 
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Hvad kan foreningerne få støtte til? 
Alle godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbej-

de for børn og unge, har mulighed for at modtage kommunal støtte gennem 

tre typer af tilskud: 

1. Aktivitetstilskud 

2. Lokaletilskud 

3. Supplerende tilskud 

1: AKTIVITETSTILSKUD 

Godkendte foreninger kan modtage aktivitetstilskud på baggrund af antallet af 

aktive medlemmer under 25 år, samt disse medlemmers aktivitetstimetal i an-

søgningsperioden. 

Et medlem defineres som: En person med et personligt medlemskab, hvor der 

betales et fast kontingentbeløb. Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere 

aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt kontingent for hver aktivitet 

Følgende foreningsmedlemmer er ikke tilskudsberettigede, og kan derfor ikke 

medtælles: 

• Aktive medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er i kontingentrestance 

• Aktive medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er fyldt 25 år 

• Passive medlemmer 

Deltagelse kun i enkeltstående arrangementer samt kollektive medlemskaber er 

ikke omfattet af medlemsbegrebet. 



De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved beregningen af aktivitetstilskuddet: 

• Aktive medlemmer under 18 år = antal x 2 

• Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år = antal x 1

• Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 år = antal x 8 

Ved aktive, handicappede medlemmer forstås følgende: Medlemmer, hvis han-

dicap medfører, at de ikke kan dyrke den samme aktivitet eller får det samme 

udbytte af aktiviteten, som øvrige aktive medlemmer. 

Ved handicap skal hvert enkelt medlem (forældre/værge til børn under 18) 

skriftligt erklære overfor foreningen, at deltagelsen sker som handicappet i for-

hold til aktiviteten. Der findes en standarderklæring til formålet på kommu-

nens hjemmeside under fritid og oplevelser/til foreninger og aftenskoler. 

Ændring i faktortallet – op eller ned – kan ske årligt sammen med fastsættel-

sen af øvrige takster. 

10
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Teamet består af Inge B. Wærens, Charlotte Thorup Nielsen, 

Freja Bak Madsen, Henriette Olesen, 

Iben Melsvik, Merete Trap. Kirsten Jensen.

Det er os, du vil møde, når du booker et af tilbuddene.

Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde: 

En aktivitetstime er tid anvendt til aktiviteter omfattet af foreningens primæ-

re formål. Foreningsetablerede, programlagte sociale aktiviteter samt taktikmø-

der og planlægning, der aktiverer medlemmerne, kan medtælles. Taktik, bad og 

omklædning medtælles med maksimalt en halv time. 

Den årlige ordinære foreningstid (træning, kampe, social samvær osv. som be-

skrevet ovenfor) opgøres på baggrund af gennemsnittet af de personer, der med 

aflæsning to gange indenfor kalenderåret med 6 måneders mellemrum, er akti-

ve medlemmer. 

Ekstraordinær foreningstid ((lejre, ture, stævner, weekendarrangementer osv.) 

opgøres konkret ud fra hver enkelt aktivitet/gruppe med antallet af faktiske 

medlemmer og timer brugt på aktiviteten. Ved lejre og lign. må timetallet mak-

simalt udgøre 16 timer/døgn pr. person.

Folkeoplysningsudvalget kan foretage en gruppeopdeling af aktiviteter og æn-

dre medlemsopdelingen for at opnå en anden differentiering i tilskudsudbeta-

lingen. 

Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til foreningen, kan ikke udgøre me-

re end 85 % af det beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra 

handicappede medlemmer) i ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 

(egenbetaling) til foreningen. 

Ved kontingent (egenbetaling) forstås den samlede indbetaling fra aktive til-

skudsberettigede medlemmer til alle delaktiviteter i foreningsregi, som er med-

taget i aktivitetstimeberegningen for medlemmerne. 
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2: LOKALETILSKUD 

Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og beregnes i henhold til de bestemmel-

ser, der fremgår af lov om støtte til folkeoplysning. 

Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis egnede offent-

lige lokaler ikke kan anvises. Selvejende institutioner og foreningsdrevne loka-

ler indgår som en del af Folkeoplysningsudvalgets anvisning af lokaler. Dog med 

egnede offentlige lokaler som første prioritet. 

Udgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer medregnes 

ikke, ligesom der ikke ydes tilskud til udgifter til lokaler (ekskl. svømmehaller), 

hvor andre samtidig har adgang mod betaling. 

Lokaletilskud ydes som udgangspunkt med henholdsvis 60 % af forbrugsudgif-

terne og 75 % af de øvrige godkendte driftsudgifter. Det understreges, at gebyr-

betalinger ikke kan medtages ved ansøgning om lokaletilskud. 

Overstiger udgifterne KL’s vejledende satser for haller, ridehaller og øvrige lo-

kaler, ydes der tilskud med 75 % af de nævnte beløb pr. time. Satsen regule-

res årligt med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle 

tilskud til kommuner. 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at medvirke til, at lokalerne anvendes optimalt. 

Derfor skal lokaleindtægter af enhver art kun indgå i grundlaget for beregning 

af lokaletilskud med 60 %. 

Foreningen skal årligt angive det faktiske timetal i lokalet/lokalerne. Beregnin-

gen foretages ved mindst 5 aktive medlemmer i lokalet.(Se under aktivitetstil-

skud for retningslinjer for beregning af medlemstal) 
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Teamet består af Inge B. Wærens, Charlotte Thorup Nielsen, 

Freja Bak Madsen, Henriette Olesen, 

Iben Melsvik, Merete Trap. Kirsten Jensen.

Det er os, du vil møde, når du booker et af tilbuddene.

Udgør deltagerne over 25 år mere end 10 % af det samlede medlemstal, nedsæt-

tes lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltageres andel af det 

samlede antal deltagere. 

Ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i denne henseen-

de som “ikke medlemmer” og medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen. Li-

geledes er dette gældende i forhold til aktivitetstimernes fordeling i lokalet. 

Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter til lokaler: 

Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser (udendørsarealer) 

• renter af prioritetsgæld, hvis låne- provenuet anvendes til anlægsudgifter til 

det pågældende lokale, herunder haller og lejrpladser 

• skatter, afgifter og forsikringer ved- rørende ejendommen 

• udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring samt 

eventuelt fornødent tilsyn

Lejede lokaler, herunder haller samt lejerpladser (udendørsarealer)

• det aftalte lejebeløb 

• udgifter til ordinær vedligeholdelse, der ifølge kontrakt påhviler lejeren, samt 

udgifter til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn 

Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret ansøgning yde lokaletilskud til: 

• Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 

• Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser eller ændring af lejemål, hvis leje-

målet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merud-

gifter for Frederikshavn Kommune 

• Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merud-

gifter for Frederikshavn Kommune 

• Samlede vedligeholdelsesarbejder over 50.000 kr. pr. år. 



Gebyrbetaling for benyttelse af offentlige lokaler 

Ved anvendelse af offentlige lokaler pålægges foreningerne betaling af et gebyr. 

Gebyrordningen har til formål, at 

• sikre den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende faciliteter til fritidsfor-

mål 

• udjævne den økonomiske forskel ved anvendelse af private og offentlige 

fritidsfaciliteter 

• sikre tilvejebringelsen af midler, der kan mindske Folkeoplysningsudvalgets 

forbrug på lokaletilskudsområdet samt nedbringe lokaleudgifterne i egne 

eller lejede lokaler for de klubber og foreninger, der modtager lokaletilskud 

Følgende faciliteter er omfattet af gebyrordningen 

• Offentlige svømme- og idrætshaller 

• Kommunalt Iscenter Nord 

• Skolernes svømmesale 

• Skolernes sportsaulaer, gymnastiksale, faglokaler og klasseværelser 

• Kultur- og Borgerhuse 

• Kommunale lokaler, der er udlånt som klublokaler 

Gebyrtaksterne for ovennævnte faciliteter fremgår af afsnittet Takster og puljer. 
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Opkrævning af gebyr foretages en gang årligt på grundlag af det meddelte og 

faktiske udlån af kommunale lokaler til kampe, turneringer, træningskampe, 

ordinær træning, samt enkeltarrangementer uden overnatning i pågældende 

skolesæson. 

Gebyrbetaling for arrangementer med overnatning opkræves særskilt. 

Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslutning om, at gebyrbetalingen kan 

modregnes i de driftstilskud, der udbetales i henhold til bestemmelserne i det-

te regelsæt. 

Det kommunale provenuet ved gebyrordningen anvendes således: 

• Medfinansiering til opretholdelse af lokaletilskudsprocent på henholdsvis 

60/75 % 

• Udbetaling af tilskud til energibesparende foranstaltninger 

• Udbetaling af anlægstilskud til anvendelse for indfrielse/omlægning af ren-

tebærende lån i faciliteter, der anvendes til børne- og ungdomsarbejde 

• Udbetaling af anlægstilskud ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning af 

faciliteter, der anvendes til børne- og ungdomsarbejde 

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra konkrete vurderinger, hvorledes provenu-

et skal fordeles. 
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3: SUPPLERENDE TILSKUD 

Foreninger kan yderligere søge supplerende tilskud til: 

A. Uddannelse af ledere og instruktører 

B. Træner- og instruktørtilskud 

C. Transporttilskud 

A: Uddannelse af ledere og instruktører 

For Frederikshavn Kommune er det afgørende, at foreninger kan tilbyde spænden-

de og vedkommende aktiviteter for deres medlemmer, hvilket kræver velkvalifice-

rede ledere, trænere og instruktører, der udvikler og uddanner sig kontinuerligt. 

Der ydes derfor tilskud på 80 % af kursusforbudne udgifter, fx kursusgebyrer, op-

holdsudgifter samt transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel, når 

kursets indhold tilstræber at uddanne ledere og instruktører. 

Tilskuddet kan kun søges til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørar-

bejde i foreningen. 

Det er en betingelse for opnåelse af leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvri-

ge tilskudsmuligheder er modregnet i den fremsendte ansøgning. 

Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør pt. 8.000 kr., og fastsættes hvert år i 

forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt dokumentation for afholdte udgifter, 

fremsendes umiddelbart efter kursets afvikling til Frederikshavn Kommune pr. 

mail. Tilskuddet udbetales løbende. Ansøgningsfristen udløber 1. marts i det efter-

følgende kalenderår. 
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Teamet består af Inge B. Wærens, Charlotte Thorup Nielsen, 

Freja Bak Madsen, Henriette Olesen, 

Iben Melsvik, Merete Trap. Kirsten Jensen.
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B: Træner og instruktørtilskud 

Frederikshavn Kommune anser det frivillige folkeoplysende arbejde som en 

grundsten i kommunen, men anerkender også at der er udfordringer i for-

eningslivet med at fastholde og rekruttere trænere og instruktører. 

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune giver derfor mulighed 

for at yde tilskud til foreningers udgifter til aflønning af trænere og instruktø-

rer samt til honorering af ulønnede trænere og instruktører. Tilskuddet kan som 

udgangspunkt maksimalt udgøre 40 % af de tilskudsberettigede medlemmers 

kontingentbetaling (egenbetaling). 

Der ydes tilskud til følgende udgifter: 

• løn- og kørselsudgifter til trænere og instruktører honoreres med tilskud på 

35 % af udgifter afholdt i 2015 faldende til 30 % af udgifter afholdt i 2016. 

• gaver/gavekort/mundering til ulønnede trænere/instruktører honoreres med 

tilskud på 80 %. Der er et maksimalt udgiftsloft på 3.000 kr. 

Beregningen af tilskud til trænere og instruktører (løn og kørsel) adskilles fra 

beregningen af gaver og mundering.

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år udgør mere end 10 % af foreningen 

som helhed, nedsættes træner- og instruktørtilskuddet forholdsmæssigt, sva-

rende til disse medlemmers andel af det samlede antal medlemmer. 
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C: Transporttilskud 

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune giver mulighed for at 

yde tilskud til foreninger til afholdte foreningsetablerede transportudgifter in-

den for landets grænser til træning, træningslejre, turneringskampe, stævner og 

lejre. 

Tilskuddet ydes som udgangspunkt med 40 % af de tilskudsberettigede trans-

portudgifter. 

Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede: 

• Diæter, fortæringsudgifter m.v. ved transport til kampafvikling m.v. 

• Særskilte afholdte transportudgifter til trænere/instruktører og ledere 

• Transportudgifter ved kursusdeltagelse 

• Transportudgifter til enkeltpersoner 

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år udgør mere end 10 % af foreningen 

som helhed, nedsættes transporttilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse 

medlemmers andel af det samlede antal medlemmer. 
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Administration
Tilskud efter ordningens bestemmelser udbetales på grundlag af ansøgning via 

Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

Ansøgningen udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående 

regnskabsår. 

Ansøgningsfrist er senest den 1. april, for tilskudsperioden 1/1 – 31/12

Frederikshavn Kommune udbetaler det endelige beregnede tilskudsbeløb i ju-

li måned. I januar måned udbetales et a conto beløb, som modregnes tilskuds-

beløbet i juli. A conto beløbets størrelse fastsættes af Folkeoplysningsudvalget. 

Nye godkendte foreninger får udbetalt et ”årsværk” som engangsudbetaling fra 

den dato, foreningen er godkendt som aktiv forening. 

Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i dette regelsæt skal senest 1. maj 

uopfordret fremsende 1 stk. revideret regnskab til Folkeoplysningsudvalget. 

Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

Regnskabet fremsendes via Frederikshavn Kommunes hjemmeside under Fritid 

og Oplevelser/til foreninger og aftenskoler. 

Regnskabet indsendes via den digitale løsning / som søgning af tilskud.

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal være udspecificeret i årsregnskabet, 

og der skal således ikke medsendes dokumentation herfor. Dog skal forenin-

gen, på opfordring fra Frederikshavn Kommune, kunne forelægge dokumenta-

tion for udgifterne. 

Endvidere skal foreningen, på opfordring, kunne fremsende medlemsopgørel-

se, aktivitetsoversigt og dokumentation for timer anvendt i lokalet/lokaler, der 

indgår i tilskudsansøgningen. 



Krav til revision 

Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12. 

Regnskaber for foreninger, der modtager et årligt ordinært driftstilskud på 

300.000 kr. eller derover via bestemmelserne i dette regelsæt, skal revideres af 

enten registreret eller statsautoriseret revisor. 

Revision af regnskab for tilskud på 300.000 kr. og derover skal ske efter regler-

ne i § 19 i folkeoplysningsbekendtgørelsen. 

Revision af regnskab for tilskud under 300.000 kr. skal ske efter reglerne i § 19 i 

folkeoplysningsbekendtgørelsen. 
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Teamet består af Inge B. Wærens, Charlotte Thorup Nielsen, 

Freja Bak Madsen, Henriette Olesen, 

Iben Melsvik, Merete Trap. Kirsten Jensen.

Det er os, du vil møde, når du booker et af tilbuddene.

Takster og puljer

Gebyrbetaling jvf. § 8. 

Følgende offentligt ejede lokaler er omfattet af gebyrordningen med følgende tak-

ster (2012): 

• Kommunale svømme-, idræts- og skøjtehaller 60 kr. pr. time 

• Svømmesale, sportsaulaer 30 kr. pr. time 

• Kultur- og borgerhuse, pr. særskilt rum 30 kr. pr. time 

• Gymnastiksale og faglokaler 20 kr. pr. time 

• Klasseværelse, herunder almindelige lokaler i kulturhuse mv. 15 kr. pr. time 

Priserne følger den årlige prisregulering udmeldt af KL. 

Ved lokaler, der er udlånt til klublokaler, fastsættes gebyrbetalingen individuelt. 

Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med 15 kr. pr. deltager/døgn i 

2015 – stigende til 20 kr. i 2016 og 25 kr. i 2017, dog minimum 250 kr. pr. overnat-

ning, jf. i øvrigt ”regler for leje af lokaler til overnatning”. 

Øvrige tilskudsmuligheder 

Anlægspuljen:

Anlægningspuljen kan søges akut året rundt. Foreninger kan søge Folkeoplysnings-

udvalget om tilskud via anlægspuljen til renovering og ombygning (se regelsæt på 

hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, 

budget - herunder egenbetaling -, værdi af eget arbejde, og om der er søgt andre 

steder. Anlægspuljen skal søges senest 1. september. 

Udviklingspuljen:

Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via Udviklingspuljen til nye 

initiativer (se regelsæt på hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en beskrivel-

se af formål, udførelse, udspecificeret budget og om der er søgt andre steder. Udvik-

lingspuljen kan søges hele året. 
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“Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” træder i kraft 1. ja-

nuar 2016. 

“Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” kan af byrådet op-

hæves eller ændres med 3 måneders varsel til den 1. januar. 

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 

    

Birgit Stenbak Hansen     Mikael Jentsch

Borgmester      Kommunaldirektør

Ikrafttræden og ophævelse

FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Råddhus Alle 100
9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 50 00
Post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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