Principper for lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger
i Assens Kommune (idrætsforeninger, spejdere m.fl.)
I henhold til folkeoplysningsloven yder Byrådet tilskud til driftsudgifterne til lokaler, haller
og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter.
Lokaletilskud
Tilskud til idrætshaller

Foreningernes egenbetaling = 52,00 kr. pr. time

Tilskud til idrætshaller,
(400 m2 og derunder)

Foreningernes egenbetaling = 26,00 kr. pr. time

Tilskud til svømmehaller

Foreningernes egenbetaling = 180,00 kr. pr. time

Tilskud til øvrige lokaler
• Klubhuse, spejderhytter
og lejrpladser

66 % af de faktiske tilskudsberettigede udgifter jf.
loven (gælder både lejede og ejede lokaler)

• Andre lokaler:

66 % af max. 139,24 kr. pr. time *

• Rideklubber

66 % af max. 139,24 kr. pr. time *
Tilskud til udgifterne til rytterstue ydes maksimalt for 1 ¼ time
om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag.
Tilskud i ridehal ydes kun til timer med mindst 5 deltagere.

• Golfklubber

Folkeoplysningsudvalget fastsætter et tilskudsberettiget timetal
og tilskud udgør 66 % af max. 139,24 kr. pr. time *

• Billardklubber og
dartklubber

35 % af de faktiske tilskudsberettigede udgifter

* Beløbene reguleres hvert år med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens
generelle tilskud til kommunerne. Ovenstående er 2020 satser.
Tilskud til foreningsfitness
Det er en betingelse for tilskud, at aktiviteten foregår i regi af en godkendt folkeoplysende
forening.
Der ydes tilskud til de lokaler, der er omfattet af en lejekontrakt. Antal m2 skal fremgå af
kontrakten.
Til fitnessforeninger, som ikke tilbyder aktiviteter på hold ydes tilskud med 35% af
lejeudgiften.
Til fitnessforeninger, som tilbyder aktiviteter på hold ydes tilskud med 50% af lejeudgiften.
Det er en betingelse for at opnå 50% i tilskud at foreningen tilbyder aktiviteter på hold i
mindst 160 timer om året.
Det forudsættes, at aktiviteterne på hold er fast tilrettelagt og med instruktør.
Det forudsættes, at aktiviteterne foregår i de lokaler, som er omfattet af lejekontrakten.

Tilskud beregnes på grundlag af en lejeudgift på max. 625,- kr. pr. m2.
Beløbet omfatter udgifter til både leje- og forbrugsudgifter.
Der kan ikke ydes tilskud til et beløb, der er højere end foreningens faktiske udgift.
Lokaler i Danmark/Sydslesvig, men uden for Assens Kommune
Tilskud kan i enkeltstående tilfælde bevilges til leje af lokaler uden for Assens Kommune.
Tilskud beregnes med max. 66 % af KLs takster, 139,24 kr. pr. time for almindelige lokaler
og 279,03 kr. pr. time for haller (idræts- og svømmehaller).
Der kan ikke ydes tilskud til et beløb, der er højere end foreningens faktiske udgift.
Lokaler i udlandet
Foreningerne skal indsende særskilt ansøgning, hvis der søges om tilskud til lokaleudgifter
i udlandet. Der kan bevilges tilskud til leje af lokaler til aktiviteten.
Tilskud kan ydes med 50 kr. pr. deltager pr. dag, max. for 5 dage pr. uge.
Generelt
Tilskuddet nedsættes ikke for medlemmer over 25 år.
Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af lokaletilskud.
Der ydes ikke tilskud til
• lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af
spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for
foreningen
• udgifter til lokaler – bortset fra svømmehaller – til hvilke andre samtidig har
adgang mod betaling
Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes via Fritidsportalen hvert år senest den 1. februar.
Der kan søges om forskud, som udbetales snarest muligt efter den 1. april.
Forskud kan udbetales, hvis følgende er sendt ind:
- regnskab for foregående år
- årsberetning for foregående år
- erklæring om indhentet børneattest
I forskud kan udbetales op til halvdelen af foregående års lokaletilskud, det endelig
afregnede.
2. rate af lokaletilskuddet udbetales pr. 1. oktober. Her udbetales anden halvdel af
indeværende års tilskud samt regulering fra det foregående år på baggrund af opgørelse af
faktiske udgifter.
Godkendt i Uddannelse, Børn og Familie den 6. januar 2020.

