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Principper for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt
handicappede jf. Folkeoplysningsloven, rev. 2011.
1.
Egedal Kommune yder tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år en beløbsramme for dette tilskud.
2.
Tilskudsberettigede er foreninger hjemmehørende i Egedal Kommune, som tilrettelægger
folkeoplysende aktiviteter for børn under 25 år. (Folkeoplysningsloven, § 15).
Stk. 2. Til foreninger hjemmehørende i Egedal Kommune, der etablerer aktiviteter for
handicappede, ydes tilskud uanset alder, jf. loven § 5, stk.7 og § 19, stk. 2.
3.
Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse
og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at
styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for
eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Derfor skal en folkeoplysende
forening, som tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde:









Have et formuleret formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne,
Tilbyde om folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven,
Have en bestyrelse,
Være demokratisk opbygget
Bygge på et aktivt medlemskab, hvortil der er knyttet deltagerbetaling
Som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål,
Være hjemmehørende i tilskudskommunen
Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
4.

Ansøgning om tilskud til aktiviteter sendes elektronisk til Center for Plan, Kultur og
Erhverv senest 1. februar i hvert kalenderår.
5.
I forbindelse med ansøgning om tilskud til aktiviteter indgives oplysning om:




Antallet af aktive medlemmer bosiddende i Egedal Kommune og uden for kommunen i
alderen 0-5 år, 6–9 år, 10–17 år, 18-24 år samt handicappede over 25 år.
Samlet antal aktive over og under 25 år,
Kontingent pr. medlem pr. år i ovennævnte aldersgrupper.
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Stk. 2. Opgørelse over tilskudsberettigede medlemmer foretages pr. 1. januar. Vedrørende
familiemedlemsskab, se afsnit 7, stk. 6.
Stk. 3. Foreningens tilskudsberettigede medlemmer opgøres ved, at alle, der har betalt
kontingent i det forgangne kalenderår, medtages.
Stk. 4. Indberetning sker på skemaet ”Ansøgning om tilskud til aktiviteter”, der kan hentes på
kommunens hjemmeside.
Stk. 5. Rigtigheden af oplysningerne bekræftes ved underskrift af foreningens formand
og/eller ansvarligt bestyrelsesmedlem.
Stk. 6. Revideret regnskab for det foregående regnskabsår, samt ”Erklæring om
indhentelse af børneattest” vedlægges ansøgningen.
6.
Ud fra det beløb, der er afsat til formålet, foretages fordeling blandt rettidigt indkomne
ansøgninger i forhold til antallet af deltagere.
Stk. 2. Tilskuddet til foreningen kan højst udgøre samme beløb, som det fastsatte kontingent
pr. medlem under 25 år pr. år.
7.
Tilskud til aktive under 25 år samt handicappede over 25 år beregnes efter aldersfordeling og
aktivitetsnøgle.
Aldersfordeling
0 – 5 år
6 – 9 år
10 – 17 år
18 – 24 år
25 år og opefter
Handicappede over 25 år

1
3
5
1
0
1

point
point
point
point
point
point

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

deltager
deltager
deltager
deltager
deltager
deltager

Aktivitetsnøgle
Kort aktivitet i en begrænset sæson (ex.
Svømning, gymnastik, golf)
Gennemgående aktiviteter med huller i
sæsonen (ex. Bordtennis, badminton, tennis,
kampsport)
Faste gennemgående aktiviteter med både
udendørs og indendørs sæson (ex. Spejdere,
fodbold, ridning, håndbold)



2 point
3 point
4 point

Mindst 2/3 af medlemmerne under 25 år samt handicappede over 25 år skal have
været aktive i de medregnede timer.
Der udløses som min. 1/12 aktivitetspoint for faste foreningsaktiviteter pr. år.
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Antallet af aktivitetspoint beregnes af Center for Plan, Kultur og Erhverv, når
foreningerne indberetter medlemstal og aktivitetsmåneder pr. 1. januar.
Normbeløbet justeres hvert år.
Familiemedlemskab af en forening tæller kun som 1 medlem og i den aldersgruppe,
som det ældste barn under 25 år tilhører.
8.

Det er en forudsætning for tildeling af tilskuddet, at det internt i foreningen fordeles efter
aldersgrupper jf. afsnit 7.
9.
De foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskab, der som minimum skal indeholde
oplysning om kontingentindtægter, for medlemmer under 25 år samt handicappede over 25 år,
størrelsen på det kommunale tilskud samt udgifter til aktiviteter for medlemmer under 25 år
foruden handicappede medlemmer over 25 år.
Stk. 2. Center for Plan, Kultur og Erhverv kan anmode en forening om yderligere oplysninger,
herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling, liste over medlemmer med
fødselsår samt dokumentation for anvendelsen af tilskuddet.
10.
Kommunalbestyrelsen kan afgøre, om aktiviteter er tilskudsberettigede.
11.
Overholder en forening ikke loven eller de principper og regler, der er fastsat, kan
Kommunalbestyrelsen undlade såvel at yde tilskud som at anvise lokaler for en nærmere
fastsat periode.

Aktivitetstilskudsberegning ændret og vedtaget den 3.2.2009 af Kultur og Fritidsudvalget
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