Frivillige folkeoplysende foreninger: Lokaletilskud til almindelige
driftsudgifter i foreningslokaler
Tilskud til aktivitetslokaler, hvor foreningen har sine faste aktiviteter. Tilskuddet ydes til selve lokalet, dvs. gulv, loft,
vægge og nagelfaste installationer. (Test: det man tager med, hvis man flytter fra lokalet, er der ikke tilskud til).
Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til udendørsarealer, garager, redskabsrum eller udendørsanlæg mm.
Udgifter, der ikke fremgår af listen, skal forhåndsgodkendes. Kulturafdelingen vil løbende opdatere listen,
efterhånden som konkrete problemstillinger opstår. På den måde sikres, at foreningerne behandles lige.
Lokaletilskud kræver
Udgiftstype
Lokaletilskud
forhåndsgodkendelse
Renter af
prioritetsgæld
(afdrag medregnes Eksisterende lån: renter og Nye lån: renter og
administrationsbidrag
administrationsbidrag
ikke)

Lejebeløb vedr.
lejede haller,
lokaler og
lejrpladser

Afdrag på gæld
Morarenter
Stempelafgifter
Bank- og restancegebyrer

Husleje til faste lokaler
ifølge godkendt lejekontrakt
(dog ikke dele, der vedrører
afdrag, udstyr, møbler eller Alle nye eller ændrede
Rene voksenforeninger, hvor
rekvisitter)
lejekontrakter på faste lokaler medlemmerne er over 25 år.
Overnatning i sommerhuse, på
Weekendhytter og
Foreningens egne
campingpladser, på hoteller eller
lejrpladser
weekendhytter og lejrpladser i feriecentre.

Skatter, afgifter og
forsikringer vedr.
egne haller, lokaler Bygnings- og
brandforsikring
og lejrpladser
Ejendomsskatter
Vandskadeforsikring
Glas- og kummeforsikring
Renovationsafgifter
Rottebekæmpelse
Slamsugning
Skorstensfejning
Almindelig
vedligehold (Ikke
forbedringer). Dvs.
vedligeholdelse
pga. alm. slid og
ælde.

Ingen lokaletilskud

Tyverialarm, installation og
abonnement

Reparationer og
vedligeholdelse vedr.
vinduer, døre, tag, køkken,
Almindelige reparationer og toiletter, bade- og
vedligeholdelse vedr.
omklædningsrum mm. over
bygningen eller lokalet
10.000 kr.
Forbedringer eller
nyinstallationer, uanset
udgift.
Udskiftning af pærer og
Nyere, dyrere alternativer
lysstofrør
over 5.000 kr.
Maling, pensler, afdækning
mm.
Udskiftning af eksisterende
defekte låsecylindre mm.
Nyt adgangskontrolsystem

Fejl-alamer
Indboforsikring
Løsøreforsikring
Erhvervsforsikring
Falck-abonnement
Telefonabonnement
TV-licens
Internet

Reparationer og vedligeholdelse
vedr. inventar, møbler,
rekvisitter og udstyr.
Eget-arbejde (frivillig
arbejdskraft ved
vedligeholdelse).

Nøgler og nøglebrikker mm.

Renovering af kloakrør
Reparation og
vedligeholdelse af
radiatorer
Toiletpapir

Opvarmning og
belysning.

Rengøring og evt.
fornødent tilsyn

El, forbrug og afgifter
Varme, forbrug og afgifter
Vand, forbrug og afgifter
Lønudgifter (A-indkomst
skal kunne fremlægges),
foreningstilskud eller
eksternt firma
(momsfaktura skal kunne
fremlægges) på
eksisterende aftaler.
Lovpligtig
arbejdsskadeforsikring på
egen medarbejder til
rengøring og tilsyn.

Nyt fyr, varmepumper,
tilslutning til fjernvarme mm.
Køkkenruller
Vaskemaskiner
Håndklæder og viskestykker
Opvaskemaskiner
Kaffemaskine og kaffefiltre
Køleskabe og dybfryser
Plæneklipper
Haveredskaber
Vedligeholdelse, opkridtning,
Reparation og vedligehold af græsslåning, hækkeklip vedr.
ridehusbund,
udendørsanlæg og -arealer.
El vedr. udendørsanlæg,
Tilslutningsafgifter til el, vand, udendørsarealer, banebelysning
kloak og fjernvarme
mm.

Nye aftaler om rengøring
(rengøringsstandarden kan
ikke være højere end i
Eget-arbejde / frivillig
tilsvarende offentlige lokaler). arbejdskraft

Papirhåndklæder, vask af klude,
håndklæder og viskestykker,
håndsæbe og opvaskemiddel

Rengøringsmidler

Støvsugerposer

Udskiftning af støvsuger og
rengøringsmaskiner over
1.500 kr.

Indtægter ved
udlejning/fremleje
Der opgøres: alle indtægter ved at andre bruger lokaler, der modtages tilskud til.
Indtægterne kan efter aftale bruges til ekstraordinære afdrag på huslån eller energibesparende tiltag, der på den
lange bane mindsker lokaletilskuddet, uden at der modregnes i lokaletilskuddet.
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