
 
 

 

Tilskud til aktiviteter kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger, som tilbyder aktiviteter til børn 

og unge under 25år samt til handicappede over 25 år i Egedal Kommune. 

Egedal Kommune afsætter hvert år en beløbsramme for dette tilskud, som fordeles på baggrund af 

medlemsantal og aktivitetsniveau til de rettidigt indkomne ansøgere. 

 

Ansøgning om tilskud til aktiviteter søges via Egedal Kommunes booking- og tilskudsportal. 

Ansøgning skal ske senest den 1. februar i hvert kalenderår. 

I forbindelse med ansøgning om tilskud til aktiviteter indgiver hver forening oplysninger om: 

 Antallet af aktive medlemmer bosiddende i og uden for Egedal Kommune opdelt i alderen 0-6, 

7-12, 13-18, 19-24 år samt handicappede over 25 år. 

 Det samlede antal aktive medlemmer over og under 25 år. 

 Kontingent pr. medlem pr. år i samme aldersopdeling som ovenstående.  

Når der ansøges om tilskud, er det et krav, at Egedal Kommune har et gældende samtykke fra 

foreningen i forhold til erklæring om indhentelse af børneattest. 

Tilskudsregnskab for det foregående regnskabsår vedhæftes ansøgningen. 

Ifølge Folkeoplysningslovens §29 stk.3 har kommunen pligt til at offentliggøre tilskudsregnskaber 

aflagt for tilskud efter Folkeoplysningsloven. 

 

Tilskudsberettigede medlemmer og aktivitet 

Opgørelse over tilskudsberettigede medlemmer foretages af foreningen pr. 1. januar.  

Foreningens tilskudsberettigede medlemmer opgøres ved, at alle, der har betalt kontingent i det 

forgangne kalenderår, medtages. 

Familiemedlemskab af en forening tæller kun som 1 medlem og i den aldersgruppe, som det ældste 

barn under 25 år tilhører. 

 

Aktive medlemmer indberettes efter følgende aldersfordeling og udløser følgende point pr. medlem: 

0-6 år 1 point pr. medlem 

7-12 år, 3 point pr. medlem 

13-18 år, 5 point pr. medlem 

19-24 år 1 point pr. medlem 

25 år og opefter 0 point pr. medlem 

Handicappede over 25 år 1 point pr. medlem 

 

Aktivitetsniveauet i løbet af et skoleår og udløser følgende point:  

Periodisk aktivitet i 0-6 måneder af skoleåret  2 point 

Gennemgående aktiviteter i 6 måneder eller mere af skoleåret 4 point 

  

Mindst 2/3 af de tilskudsberettigede medlemmer skal have været aktive i perioden. 

Endelig afgørelse om aktivitetspoint for den enkelte forening besluttes af Egedal Kommune, når 

foreningerne indberetter medlemstal og aktivitetsmåneder pr. 1. januar. 

 

  



 
 

Vedhæftet tilskudsregnskab skal som minimum indeholde 

 Oplysning om kontingentindtægter for tilskudsberettigede medlemmer 

 Størrelsen på modtaget kommunale tilskud  

 Udgifter til aktiviteter for tilskudsberettigede medlemmer 

Egedal Kommune kan anmode en forening om yderligere oplysninger som f.eks.: 

 Dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling 

 Liste over medlemmer med fødselsår  

 Dokumentation for anvendelse af tilskud 

Egedal Kommune kan afgøre, om aktiviteter er tilskudsberettigede. 

 

Det er en forudsætning for tildeling af tilskud, at tilskuddet internt i foreningen fordeles efter de 

ovenstående aldersgrupper. 

Tilskuddet til den enkelte forening, kan ikke være højere end foreningens samlede indkommende 

kontingent pr. år.  

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. 


