Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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Min forening:
Login knappen findes ikke længere i øverste linje.
Login skal nu ske via min forening.

Login:

Her skal du bruge foreningens CVR nr.

Foreningens E-mail

For at få tilsendt et nyt password til CVR nr. skal E-mail adressen være oprettet i fritidsportalen.
Det er den forenings E-mail som er registeret under foreningsprofil i fritidsportalen, som det nye
password sendes til.
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Kontaktpersoner:
Kontaktperson kartoteket åbner automatisk, hvis I ikke har en person oprettet med rollen som
formand, kasserer, revisor. Alle 3 skal være udfyldt og det skal være 3 forskellige personer.
Tjek om de som er oprettet er rigtige også deres mail adresse. Mail adressen bruges til at sende
materiale ud efter.

Ved redigering tryk på.
Herefter vil alle felter i kontaktoplysninger komme frem. Ret felterne og tryk på gem ændringer.
Ny kontakt person: Vælg persons rolle og indtast oplysninger og tryk tilføj kontaktperson.
HUSK Det kræver samtykke hvis personen skal vises på webprofil.
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Foreningsprofil:
Boks.

Denne boks vil fremkomme hvis eks. jeres seneste generalforsamlingsdato er over 1 år gammel.
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Generel Info for medlemstal, aktivitetstilskud, lokaletilskud og kursustilskud
Når ansøgningen er indberettet, vil en medarbejder i fritidsafdelingen gennemgå den.
Når

vises, indikerer det kun at den er indsendt, men ikke at den er blevet gennemgået

eller godkendt. Når den er godkendt vil dette vises
OBS. Når I har indsendt jeres indberetning kan I ikke længere rette i den. Hvis I har rettelser kan I
kontakte E-mail: fritid@horsens.dk

Timeout:
Efter 25 minutter vil siden på fritidsportalen automatisk lukkes ned, også selv om I er i gang med
at indberette. Det vil derfor være et godt råd, at I har alt klar inden i påbegynder indberetningen.

Børneattester:
Første gang i året der søges tilskud på en af siderne (medlemstal, aktivitetstilskud, lokaletilskud
eller kursustilskud), vil der fremkomme en børneattest boks. I boksen beskrives betingelserne og
man skal sætte flueben hvis man kan accepterer betingelserne, samt underskrive med navn.
Boksen kommer kun på den første af siderne, og når man har accepteret og underskrevet vil
boksen ikke komme på andre sider.
Se eksempel under aktivitetstilskud.

NYT Indsendelse og opsummering.
Ved indsendelse af medlemstal, aktivitetstilskud, lokaletilskud og regnskab er det således, at ved
den først side når man har trykket på indsend, vil der fremkommer en ny side ”Opsummering”. På
denne side har man mulighed for at rette igen, udskrive og indsende. I skal på siden trykke
indsend og herefter vil der komme en side med opdatering af xx. Det er først når denne side
kommer, at jeres oplysninger er indsendt til vores system.
Se eksempel under medlemstal.

Luk ud af fritidsportalen:
I øverste højre hjørne er dette symbol.
Ved tryk på denne lukkes I af.
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Foreningsoplysninger:
Vigtigt.

Aktivitetsadressen er den adresse hvor foreningen
mødes og afholder sine aktiviteter.
(IKKE formand / kasserer adresse)

Seneste Generalforsamling.
Husk årlig at noterer den sidste afholdte
generalforsamling.

Ændringer i vedtægter.
Husk at oploade de nye.

Ved alle ændringer sendes en kvittering til den
mail der er i ”Mail til kvitteringsmails”

Online password, her kan I se det password som er til
jeres CVR nr.

Efter oprettelse /ændringer, husk ”Gem
rettelser”.
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Medlemstal:
Til beregning af aktivitetsstøtte og lokaletilskud skal foreningens medlemstal opgives. Horsens Kommune
benytter opgørelsesmetoden fra Centralt ForeningsRegister (men kan pt. ikke automatisk hente tallene fra
CFR). Som medlemmer angives alle aktive medlemmer, der har været medlem og betalt kontingent i
mindst tre måneder i kalenderåret. Der skal opgives antal medlemmer fordelt på gruppen 0-12 år, 13 – 18
år, 19 -24 år, samt alle voksne medlemmer opdelt i de voksne medlemmer der har en leder, træner,
bestyrelsesrolle i foreningen og alle de voksne medlemmer, der ikke har en sådan rolle.
Sumtallet SKAL give det antal medlemmer, der i alt er i foreningen. Se også afgrænsningen i retningslinjer
for aktivitetstilskud og vejledningen for CFR, der i detaljer beskriver, hvordan medlemmerne skal
medregnes.
Bemærk, hvis I også indberetter til CFR, beder de om flere opdelinger end Horsens Kommune, så fx
ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer opgives ud over medlemstallet, samt at unge ledere, trænere og
bestyrelsesmedlemmer også registreres i CFR, det skal de IKKE til Horsens Kommune. Hvert medlem skal
kun fremgå én gang i en af de fem kategorier. Handicappede skal også fremgå af den relevante
alderskategori.

OBS. Vis tidligere skal stå til 2019 for indberetning for året.
Oplys antal medlemmer og tryk på indsend medlemstal – ny side opsummering fremkommer.
Gem kladde - Kan bruges hvis I evt. vil rette igen.

Når først I har trykket på indsend medlemstal, kan I ikke længere rette Hvis I efterfølgende får rettelser kan
I skrive til Fritid@horsens.dk.
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Opsummering
Udskriv som pdf

Nyt. Denne side kan udskrives til pdf. Ved at vælge knappen udskrive som pdf.
OBS pdf siderne er under udarbejdelse, den mangler den grafiske visning.

Tryk Godkend og indsend. Det er først her at oplysningerne kommer ind i vores system.
Ny side fremkommer.

Historik - Vis tidligere år.
Her kan I se hvad I tidligere har indtastet i felterne årene tilbage. Vælg årstal og tryk på skift.
Medlemmer i alt, her er det foreningens total antal medlemmer (CFR-metode).
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Aktivitetstilskud:
Horsens Kommune yder tilskud til foreningernes aktiviteter for børn og unge under 25 år. Medlemstal
tages fra siden med indberetning af medlemmer. Eneste medlemstal som skal tilføjes på denne side, er
hvis foreningen har handicappede voksne. Handicappet skal være en relevant begrænsning for den
aktivitet der udøves, og der skal være en merudgift for foreningen for at tælle med.
Der skal angives antal almindelige aktivitetsuger for aldersgruppen. Der medtages de uger, hvor der har
været planlagt aktivitet for aldersgruppen. Der kan maksimum angives 42 uger almindelig aktivitet.
De ti sidste uger er ferieuger (6 sommer-, vinter-, påske-, efterårs- og juleferie). I disse uger tælles konkrete
antal deltagere i aktivitet i ugerne, fx 40 deltagere mellem 0-12 år i vinterferien og 50 deltagere 0-12 år i
aktivitet i (en del af) en uge i sommerferie = 90 deltagere i ferier for aldersgruppen 0- 12 år. Tilsvarende
andre aldersgrupper. De konkrete aktiviteter, der tælles med i ferieugerne skal beskrives, fx i eksemplet:
turnering i vinterferie og sommerlejr en uge i sommerferien.

Felterne ”Antal medlemmer” her hentes data fra siden medlemstal. I kan ikke skrive i feltet.
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Lokaletilskud:
Horsens Kommune yder tilskud til egne og lejede lokaler efter en forhåndsgodkendelse. Se nærmere om
begrænsninger i lokaletilskuddet i retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.
Der skal indberettes tal for hver af de seks udgiftskategorier og en indtægtskategori. Administrationen har udarbejdet
en positiv-/negativliste, som kan hentes via linket herunder. Listen uddyber i detaljer, hvad der kan søges tilskud til.
Hvis foreningen er i tvivl om en udgift, kan I bede om et svar via fritid@horsens.dk
BEMÆRK: Det er foreningens bestyrelse og revisors ansvar, at de rigtige tal opgives. Foreningen skal ikke længere
indsende bilag på de enkelte udgifter, så foreningen kan ikke sende alle udgifter og se hvad som der gives tilskud til.
Se mere i notatet om bestyrelsens og revisors ansvar, og evt. ansvar ved forkert indberettet tal.
Alle foreningens indtægter ved udlån og udleje af lokalerne skal fremgå.
Lejer foreningen et fast mødelokale, skal kopi af lejekontrakten uploades, det gælder ikke weekendhytter og
lejrpladser mm.
Revisor har et ansvar for at kontrollere om foreningens kommunale tilskud går til det formål de er bevilget til, fx at
lokaletilskudstallene passer med positiv-/negativlisten. Revisors beretning i foreningens regnskab skal indtastes eller
uploades. OBS. Lokaletilskud kan først beregnes når medlemstallene er indberettet.

Skønsmæssigt timetal for foreningsmæssigt
anvendelse af lokalet. Hvis en forening har
flere lokaler i samme hus så er det, det
samlede antal timer for alle.

Udgifter er ydes tilskud til, se liste over
tilskudsberettigede lokaleudgifter på
Link:
https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladel
ser/Puljer#tilskudtilforeninger

Gem kladde - Kan bruges hvis I evt. vil rette igen.
Når I har trykket på send ansøgning, kommer ny side ”opsummering”. Her kan I også rette, udskrive og
indsende. Når I har trykket på send ansøgning kan I ikke længere rette.
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Kursustilskud:

Bemærkning
Opload af kursus dokumentation kan nu gøres inden skemaet udfyldes. Dog skal man ind på
Kursus tilskudssiden igen, for at udfylde felterne efterfølgende. Det er ikke nok kun at sende en fil.
Når I har trykket send ansøgning så vil det ikke længere være muligt at indtaste flere
kursusdeltager, men der vil stadig være mulighed for at opload flere filer.
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Kontakt evt. fritid@horsens.dk, hvis I har rettelser til det indsendte.

Ny hjælpe funktion. Ved flere deltager til samme kursus, så gemmes data ved første oprettelse
af kursus data, og herefter vil de blive autoudfyldt til de næste deltagere.

Udfyldning af skemaet

1. Feltet ”kursusdeltager” skriv navnet (for og efternavn) på det første medlem, som har været på
kursus.
2. Feltet ”Kursusnavn”, skriv navnet på kurset han/ hun har deltaget i.
1. Feltet dato, skriv dato for kurset. Har det varet flere dage, så den dag kurset startede.
2. Feltet ”beskrivelse” skal kun bruges, hvis kursusnavnet ikke er sigende for indholdet af kurset.
3. Arrangør er den organisation, forening eller virksomhed, som udbyder kurset.
4. Pris for kurset.
5. Har kursusdeltageren deltaget i andre kurser, klikkes på Tilføj et kursus mere.
6. Fortsæt med alle kursusdeltagerens kurser, eller indtil pris-summen for kursusdeltager 1.
(Maks-tilskud pr. person 1.200 kr.)
7. Ved flere deltagere til samme kursus, tryk på Tilføj ny kursusdeltager.
8. Udfyld skemaet for kursusdeltager 2. osv.
9. Når alle er registeret tryk på SEND ANSØGNING.
10. Når ansøgningen er sendt, kommer der en ny side, hvor du skal klikke på ”Vedhæft
dokumentation her”.

11. Nu kan du vedhæfte dokumentation for kursusdeltagelsen, fx et kursusbevis eller fakturaen for
betalt kursus. Dokumentationen må gerne gemmes i en samlet fil. Har du mere end en fil, så
kan de sendes en af gangen, ved at klikke på linket ”send en fil mere”
12. Har du spørgsmål, så kontakt Fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk eller
ring på 76292305 (Helle) eller 76292318 (Henrik).
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Tilskudsregnskab:

Gem kladde - Kan bruges hvis I evt. vil rette igen.
Når I har trykket på Indsend ansøgning, kommer ny side ”opsummering”. Her kan I også rette, udskrive og
indsende. Når I har trykket på send ansøgning kan I ikke længere rette.
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Forklaring til hvert indtastningsfelt

Indtægter
Kontingent
Anden deltagerbetaling
Kommunale tilskud
Udleje el fremleje af lokaler
Øvrige indtægter

F.eks. deltagerbetaling ture eller stævner)
Aktivitets- + lokale- + kursustilskud
Hentet fra lokaletilskudsindberetningen
Alle andre indtæfter som ikke tilskudsberettiget. F.eks. reklame salg, midler fra fonde m.v.

Indtægter i alt

Indtægter i alt stemmer med tallet i regnskabet

Udgifter
Aktivitetsudgifter
Aktivitetsmaterialer/-anskaffelser
Arrangementsudgifter
Aktivitets-/trænerløn
Andre aktivitesudgifter
Aktivitetsudgifter i alt
Udgifter til kursus og ledertræning
Lokaleudgifter
Øvrige udgifter

F.eks bolde, telte, skiver
F.eks. stævner, ture, lejre
Aktivitetsudgifter som ikke passer ind i de andre 3 (tilskudsberettige)
SUM (fire aktivitetsposter)
Hentet fra lokaletilskudsindberetningen
Alle andre udgifter som ikke er tilskudsberettiget. F.eks drift omk, inventar, administration.

Udgifter i alt

Udgifter i alt som stemmer med tallet i regnskabet

Årets resultat

Resultat regnskabet

Et råd. For at lette den årlige indberetning med det som er tilskudsberettige, vil det være en
fordel at lave kontoplanen med opdelte poster. F.eks. aktiviteter (berettiget / ikke berettiget).
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Webprofil:

Denne rubrik er jeres ”markedsføring” til brugere, nuværende som potentielle nye medlemmer.
Her kan lægges yderligere informationer ind om foreningen. F.eks. generelle træningstider, mødesteder,
trænere m.m.

De oplysninger I indtaster i Webprofilen, er dem som man på forsiden af Fritidsportalen kan søge, i find en
forening.
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Nyheder:
Nyheder er opslag fra Fritidsafdelingen i Horsens Kommuen, hvor man kan se hvad der sker rundt
om i kommunens foreninger. Find gode tilbud, sjove arrangementer mm.

Kurser:
Horsens Kommune udbyder løbende forskellige kurser til foreningerne i Horsens Kommune.
Kurserne er gratis. Hvert kursus er vist med dato og indhold.

Faciliteter:
Horsens kommune byder på en masse spændende faciliteter. Det er alt fra mødelokaler,
boldbaner, gymnastiksale, haller, til outdoorfaciliteter og golfbaner.
Alle faciliteter er listet her med en adresse, evt.billede, kontaktoplysninger, links.

Det er også her man laver bookning.

Fonde & puljer:
På Horsens Kommunes hjemmeside kan man få en overblik over hvilke fonde og puljer, som I
forening har mulighed for at søge tilskud fra
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Tilladelser mm.:
Noget kræver særlige tilladelser. Her er nogle nyttige links til ansøgning om tilladelser til bl.a.
overnatning, byggetilladelse mm.

Vejledninger:
Her har vi samlet forskellige vejledninger, der kan være en hjælp med de forskellige
indberetninger og ansøgning om tilskud.

Ny forening:
Her kan du finde råd hjælp og vejledning hvis du gerne vil starte en ny forening i Horsens
kommune.
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