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Stevns Kommune
Afregning af a conto lokaletilskud 2020

Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
St.Tårnby Idræts & sports forening

CVR-nr.
31377137

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Kim kaehne

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Bakkehældet 5 - 7 St.Tårnby 4652 Hårlev

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

0,00

11.791,00
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

3.206,00

6.758,00

94,00

21.849,00

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

21849

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

38

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

19

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

10

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

19

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Stevns Lystfisker Forening

CVR-nr.
30941837

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Kasserer Jens Riis

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Klubhus
Boesdalsvej 17
4673 Rødvig

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
006 - 20200405 - Stevns Kommune - elforbrug.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

0,00

0,00
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

4.772,80

0,00

4.772,80

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

4773

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
Rytterstue *
Timetal

0

50

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

10

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

10

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

20

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Hårlev Tennisklub

CVR-nr.
38382233

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Thomas Dråby

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Hårlev Tennisklub. Anlæg med 4 baner samt indendørs hal.
Bemærkning vedr. dokumentation: Der er fremsendt regnskab som er underskrevet af revisor/bestyrelse som
dokumentation. Bilag mm. forefindes kun fysisk. Der er ny bestyrelse som har overtaget 1/10-2020 hvorfor alt er
nyt for os ift. dette. Såfremt der kræves mere må I tage fat i os. Revisorer har iht. vores vedtægter gennemgået
og godkendt regnskabet.

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

0,00
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Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

8.848,00

66.985,00

38.029,00

52.687,00

166.549,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

166549

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

2.800

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

100

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

90

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Medlemmer i alt

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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90
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Stevns Amatør Scene

CVR-nr.
29658595

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Lene Overgaard

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Snurretoppen

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

0,00

0,00

0,00
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Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

0,00

0,00

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

0

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

64

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

37

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

64

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

37

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
SierslevFC

CVR-nr.
32521851

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Sierslev fodbold klub

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
0

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

0,00

0,00

6.797,00

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

600,00

8.163,00

300,00

15.860,00

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

15860

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

30

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

30

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

30

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

13/83

17.01.2022 14.28

Stevns Kommune (SK) | Conventus

Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Stevns Friluftsscene

CVR-nr.
18974681

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Camilla Bruun Nielsen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Lokaler på Gammel Boestofteskole + klublokale ved Stevns efterskole ( jeg kan ikke huske alt det plejer at stå)
Men det gælder de samme lokaler som de forgående år

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Stevns Friluftsscene (SFS) _ Conventus.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

9.000,00

6.330,39
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

2.802,92

3.000,00

0,00

21.133,31

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

21133

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

105

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

72

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

64

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

72

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Endeslev-Vråby IF

CVR-nr.
26317010

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Jan Brangstrup

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Endeslev-Vråby IF klubhus, omklædning og baneanlæg
Lerskovvej 32
4652 Hårlev

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

0,00

29.258,00
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

82.389,00

37.177,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

7.800,00

156.624,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

156624

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
Rytterstue *
Timetal

0

800

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

81

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

57

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

81

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Nordstevns G & I

CVR-nr.
32517269

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Laila Nielsen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Nordstevns G & I
Kirkevej 5, Magleby
4672 Klippinge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
NGI. Elregning_20210330_091434_000762.pdf
NGI. Joost El_20210330_091955_000765.pdf

NGI. Elregning_20210330_091534_000763.pdf
NGI. Skovslund vvs_20210330_091727_000764.pdf

NGI. Tømrer Thomas_20210330_091235_000761.pdf
NGI.bilag extra_20201031_210155_000580.pdf

NGI.bilag extra_20201031_210051_000579.pdf

NGI.bilag Forsikring Tryg_20201031_174656_000575.pdf

NGI.bilag Forsikring Tryg_20201031_174748_000576.pdf
NGI.bilag Forsikring Tryg_20201031_174841_000577.pdf
NGI.bilag J.P Gulv_20201031_175047_000578.pdf
NGI.bilag SEAS_20201031_173927_000569.pdf

NGI.bilag SEAS_20201031_173546_000566.pdf
NGI.bilag SEAS_20201031_174133_000571.pdf

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

0,00

13.558,00

91.580,00

17.438,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

0,00

122.576,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

122576

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0
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Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

75

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

60

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

75

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

60
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Stevns Civile Hundeførerforening

CVR-nr.
32608043

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Den gamle sportsplads i Holtug

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Foreløbigt Regnskab 2020 DCH Stevns_Indtægter.pdf
El 1_7 2020.pdf

El 1_4 2020.pdf

Holtug Vandværk 2_10 2020.pdf

Foreløbigt Regnskab 2020 DCH Stevns_Udgifter.pdf

El 28_12 2020.pdf

El 1_10 2020.pdf

Vandafledning 1_4 2020.pdf

Holtug Vandværk.pdf

Vandafledning 1_10 2020.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

0,00

0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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2.798,94

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

0,00

10.009,98

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

12.808,92

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

12809

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
Rytterstue *
Timetal

0

300

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

85

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

80

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Medlemmer i alt

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Roklubben Stevns

CVR-nr.
31686822

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Klubhus på lejet grund - beliggende Fiskerihavnen 13, 4673 Rødvig Stevns

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
RS ... årsregnskab 2020 + saldobalance.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

3.713,00

32.786,00

11.595,00

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

56.296,00

79.223,00

70.375,00

253.988,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

253988

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

2.325

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

0

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

0

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

403

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

28/83

17.01.2022 14.28

Stevns Kommune (SK) | Conventus

Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Vallø Billard og Dart klub

CVR-nr.
34760187

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
John Mortensen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Køgevej 83, 4600 Køge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
regnskab til mail20212.pdf

regnskab til mail2021.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

0,00

77.758,00

1.816,00

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

2.299,00

0,00

3.000,00

84.873,00

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

84873

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

17

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

13

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

17

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Rideklub Strålen

CVR-nr.
32493742

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Gitte Rasmussen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Baner, Haller og rytterstuer i Rideklub Strålen

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Årsrapport 2020 Rideklub Strålen.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

0,00

310.200,00

0,00

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

0,00

Opvarmning og belysning *

0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

0,00

310.200,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

310200

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

1.500

Rytterstue *
Timetal

1.500

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

184

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

74

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

184

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Big Heart Western Riders

CVR-nr.
32391990

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Big Heart Western Riders/ co Harmony Ranch
Trommeslagervej 25
4660 Store Heddinge
Att. Betina Gadeberg

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Stor Ridehal, Lille Ridehal, Udendørsbane med lavt hegn, udendørsbane med højt hegn samt rytterstue.

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
2020 årsregnskab.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

119.500,00

0,00

36/83

17.01.2022 14.28

Stevns Kommune (SK) | Conventus

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

Opvarmning og belysning *

0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

3.500,00

123.000,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

123000

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
Rytterstue *
Timetal

1.040

0

208

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

63

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

42

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

63

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
KFUM & KFUK-spejderne STEVNS NORD

CVR-nr.
81934010

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Spejderhytten
Strandparksvej 13
4600 Køge

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Spejderhytten

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Årsregnskab-6.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

0,00

28.800,00

8.106,47

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

0,00

38.756,55

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

75.663,02

15.700,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

59963

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

6

Rytterstue *
Timetal

1

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

128

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

23

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

128

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Sydstevns Gymnastik & Idrætsforening

CVR-nr.
33689985

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Bernhard Chr. Petersen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Sydstevns klubhus
Nørrehusvej 4 Lyderslev/Gevnø
4660 St. Heddinge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

8.298,42

0,00

41.321,02

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

25.977,42

71.482,18

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

5.000,00

152.079,04

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

152079

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
Rytterstue *
Timetal

0

1.000

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

0

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

0

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

122

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

110

44/83

17.01.2022 14.28

Stevns Kommune (SK) | Conventus

Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Store Heddinge Boldklub

CVR-nr.
29680817

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Karsten Olsen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Drift af klubhus, Parkvej 5, 4660 Store Heddinge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

946,00

0,00

14.716,00

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

87.088,00

70.731,00

64.019,00

237.500,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

237500

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

245

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

59

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

245

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Vallø Golfklub

CVR-nr.
34634459

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Frede Zeiler

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Leje af klubhus på Køgevej 87, 4600 Køge i henhold til tidligere fremsendt samarbejdsaftale med Vallø
Golfcenter § 6
Vi bruger klubhuset hver dag året rundt, så det er svært at angive et præcis antal timer

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Samarbejdsaftale 2020 med Center.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

25.000,00

0,00
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

Filer (Kun PDF)
Vall�� Golfklub - ��rsrapport 2020.pdf

Lokaleudgifter i alt til afregning

25000

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

1

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

2.670

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

2.578

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

2.670

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Stevns Billardklub

CVR-nr.
33407521

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Thomas Clausen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
egestræde 14 4660 store heddinge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

0,00

4.946,56

0,00
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Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

7.038,36

1.625,00

13.609,92

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

13610

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
Rytterstue *
Timetal

0

1.000

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

30

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

29

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

30

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

29

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Stevns Billardklub

CVR-nr.
33407521

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Thomas Clausen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Stevns Billardklub egestræde 14 4660 store heddinge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

0,00

4.946,56

0,00
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Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

1.625,00

6.571,56

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

6572

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

30

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

29

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

30

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

29

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Rødvig Roklub

CVR-nr.
36247266

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Tommy Knudsen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Kr. 50.350,00

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00
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16.132,00

0,00
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Opvarmning og belysning *

10.666,25

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

1.800,00

63.098,25

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

63098

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

20

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

10

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

7

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

54

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

39

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Varpelev Senior Motion

CVR-nr.
30002490

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Ellen Christoffersen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Varpelevs forsamlingshus

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

8.500,00

0,00

0,00
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Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

0,00

8.500,00

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

8500

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
Rytterstue *
Timetal

0

52

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

25

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

25

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

25

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

25

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Sejlklubben Rødvig Stevns

CVR-nr.
32520626

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Sejlklubben Rødvig
Stevns Formand Rolf
Larsen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Klublokale: Havnepladsen 5, 4673 Rødvig Stevns
Havneplads: A16 og A15 i Rødvig Lystbådehavn

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Regnskab 2020 SRS.pdf

Bilag 2 Pladsleje 2020.pdf

Bilag 4 Vedligeholdelse 2020.pdf

Bilag 3 Forsikringer 2020.pdf

Bilag 5 El og vand 2020.pdf

Bilag 6 Rengøring 2020.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

3.442,48

59/83

17.01.2022 14.28

Stevns Kommune (SK) | Conventus

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

9.862,86

19.576,69

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

9.317,62

6.046,43

48.246,08

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

48246

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

167

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

140

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Medlemmer i alt

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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140
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Spejdergruppen Klintekongen

CVR-nr.
29713863

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Lone Andersen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Spejderhytten
Sigerslevvej 4
4660 Store Heddinge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
2 Fibia 4 gange 2020.pdf

2 Store Heddinge Vandværk 2020.PDF

2 Store Heddinge Vandværk okt. 2020.pdf
3 Bygma div. vedligehold vvs 2020.pdf

3 Bygma div. vedligehold 2020.pdf
3 Bygma lægte 2020.pdf

3 Bygma spærtræ og taglægter 2020.pdf
1 leje shelter sommerlejr 2020.pdf
3 Bygma stolpebeton 2020.pdf
3 ny flagstang 2020.pdf
4 seas juli 2020.pdf

2 Klar Forskyning 2020.pdf

2 Forsikringer 2020.pdf
1 Leje lokaler gf 2020.pdf

3 skorstensfejer 2020.pdf
4 seas okt. 2020.pdf

3 Bygma tagplader 2020.pdf

3 Dansk Brandteknik 2020.pdf
3 div. rengøringsart. 2020.pdf

4 seas april 2020.pdf

4 Seas jan. 2020.pdf

Lokaletilskud 2020.xls

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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3 maling mm. hytten 2020.pdf

3 maling hytten 2020.pdf

3 nye lamper 2020.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

1.920,00

17.686,00

21.272,00

10.438,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

51.316,00

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

51316

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0

1.260
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Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

96

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

24

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

96

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

24

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Stevns Rideklub

CVR-nr.
29899479

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Stevns Rideklub

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Ridehus og rytterstue

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

0,00

74.000,00

1.200,00

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

681,30

0,00

0,00

75.881,30

0,00

Filer (Kun PDF)
Årsregnskab 2020..pdf

Lokaleudgifter i alt til afregning

75881

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

488

Rytterstue *
Timetal

267

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

50

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

26

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

45

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
AIK 65 Strøby Gymnastik

CVR-nr.
32187900

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Susanne Strange Jensen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Stevns gymnastik efterskole

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
regning stevns efterskole.jpg

regning stevns efterskole 2.jpg

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

0,00

11.400,00

0,00

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

0,00

0,00

11.400,00

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

11400

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

30

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

45

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

0

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

357

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Modeljernbaneklubben STEVNSTOGET

CVR-nr.
35586806

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Carsten Sandholt-Bjørn

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Klubhus Maarbjerg 11, 4660 Store Heddinge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

0,00

8.996,90

368,85
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Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

9.442,77

0,00

18.808,52

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

18809

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

17

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

15

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

14

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

12

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Havkajak Stevns

CVR-nr.
29066175

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Kathrine Gram Michaelsen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Fiskerihavnen 2, 4673 Rødvig
StevnsBadet, 4660 Store Heddinge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Aktiv Sommer_1.pdf

Aktiv Sommer_2_med kommentar.pdf

Aktiv Sommer_6.pdf

Aktiv Sommer_3.pdf

Aktiv Sommer_7_med kommentar.pdf
Lys og varme_4.pdf

Aktiv Sommer_4.pdf

Lys og varme_2.pdf

Lys og varme_3.pdf

Aktiv Sommer_5.pdf

Lyd og varme_1.pdf

Lys og varme_5.pdf

Vedligehold_1.pdf

Vedligehold_2.pdf

Lys og varme_7.pdf

Vedligehold_5.pdf

Vedligehold_4.pdf

Vedligehold_6.pdf

Husleje 2020.pdf

Lys og varme_6.pdf
Vedligehold_3.pdf
Vedligehold_7.pdf

Vedligehold_8.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

0,00

45.000,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

11.237,59

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

4.398,42

0,00

60.636,01

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

60636

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

48

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Medlemmer i alt

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

56

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

120

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

72

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Holtug Borgerforening

CVR-nr.
29995249

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Hans Kristensen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Holtug Forsamlingshus

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Ingen filer

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

17.110,00

0,00

0,00
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Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

0,00

17.110,00

0,00

Filer (Kun PDF)
HOLTUG BORGERFORENING - Regnskab 2020[4952].pdf

Lokaleudgifter i alt til afregning

17110

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
Rytterstue *
Timetal

0

86

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

209

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

163

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

209

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

163

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Rødvig Borgerforening

CVR-nr.
35179178

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Tom Nielsen

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
café område i Kulturhuset Harmonien, Rødvig Hovedgade 2, Rødvig

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
regnskab 2020 sign..pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *

0,00

1.350,00

0,00

Almindelig vedligeholdelse *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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(ikke forbedringer)

0,00

Opvarmning og belysning *

0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

Foreningens lokaleudgifter i alt

0,00

1.350,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Filer (Kun PDF)
lokaleregnskab 2020 sign..pdf

lokaleleje Harmonien 2020.pdf

Lokaleudgifter i alt til afregning

1350

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal
Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal
Rytterstue *
Timetal

0

27

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

25

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

25

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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Afregning af a conto lokaletilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021
Foreningsnavn
Bådklubben Ege

CVR-nr.
32581668

Kontaktoplysninger *
Navn, adresse og telefonnummer
Sussie Olsen kasserer

Afregning af tilskud til drift af følgende haller, lokaler og lejrpladser: *
Bådklubben Ege
Kystvejen 45
4600 Køge

Afregning af lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven
Driftsudgifter - Der vedlægges dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen, med
bilagene ordnet i grupper svarende til nedennævnte poster.

Filer (Kun PDF)
Upload jeres driftsudgifter her
Kontoposteringere vedligeholdelse.pdf

Kontoposteringere Rengøring.pdf

Kontoposteringere el, gas, vand.pdf

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller flere af nedenstående poster

Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

0,00

0,00

0,00
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

Opvarmning og belysning *

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *

8.355,00

24.049,00

20.002,00

Foreningens lokaleudgifter i alt

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

52.406,00

0,00

Filer (Kun PDF)
Ingen filer

Lokaleudgifter i alt til afregning

52406

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Foreningens medlemssammensætning
Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Medlemmer i alt

312

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
Heraf medlemmer over 25 år

284

I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Medlemmer i alt

312

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print
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I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print

284

83/83

17.01.2022 14.52

Stevns Kommune (SK) | Conventus

Stevns Kommune
Afregning af a conto løntilskud 2020

Afregning af a conto løntilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021

Foreningsnavn
LOF Stevns

CVR-nr.
15247398

Kontaktperson *
Navn, adresse og telefonnummer
John Dalsgaard Jensen

Kommunalt tilskudstilsagn *

(10% af kommunalt tilskudstilsagn - afregnes på særskilt bilag)

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen

Beløb til afregning

344.701,70

10

34.470,17

310.231,53

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *
10 % midler 2020.pdf

Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekredse *
Antal timer

959,00

Timer vedr. undervisning af handicappede *
Antal timer

617,00

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Timer vedr. instrumentalundervisning *
Antal timer

206,00

Foredrag *
Antal foredrag

2,00

(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!)

6

Beregning af antal foredragstimer

12

Antal undervisningstimer i alt 2020

1794

Opgørelse over udgifter til lederhonorar
Lederhonorar i alt *

83.846,65

Beregning 1

51.733.383,05

Beregning 2

51.733.383,05

Heraf lederhonorar til undervisning af handicappede

28.836,89

Beregning 3

17.272.409,90

Beregning 4

17.272.409,90

Heraf lederhonorar til instrumentalundervisning

9.627,88

Heraf lederhonorar til undervisning og foredrag

45.381,88

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning og studiekredse *

Lærerløn til undervisning af handicappede *

Lærerløn til instrumentalundervisning *

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print

350.035,00

225.205,00

75.190,00

4.380,00
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Lærerlønudgifter i alt 2020

654.810,00

Afregning af aconto løntilskud
Afregningsperiodens kommunale tilskud

310.231,53

Beregning 5

399.796,88

Beregning 6

3,00

Beregning 8

100

Undervisning, studiekredse og foredrag

133.265,63

Beregning 9

254.041,89

Beregning 10

88,89

Beregning 11

22.581.783,60

Undervisning af handicappede

225.817,84

Beregning 12

84.817,88

Beregning 13

71,43

Beregning 14

6.058.541,17

Instrumentalundervisning

60.585,41

Foreningens kommunale tilskud kan højst udgøre

419.668,88

Evt. tilbagebetaling
(Kun tilbagebetaling, hvis beløbet er positiv)

-109.437,35

Deltagerbetaling
Deltagernes samlede egenbetaling *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Afregning af a conto løntilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021

Foreningsnavn
FOF Køge Bugt - Stevns

CVR-nr.
25955811

Kontaktperson *
Navn, adresse og telefonnummer
Dorte Petersen, FOF Køge Bugt, Brogade 19, 4600 Køge

Kommunalt tilskudstilsagn *

(10% af kommunalt tilskudstilsagn - afregnes på særskilt bilag)

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen

Beløb til afregning

207.487,00

10

20.748,70

186.738,30

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *
2020_Stevns_10%.pdf

Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekredse *
Antal timer

853,00

Timer vedr. undervisning af handicappede *
Antal timer

206,00

Timer vedr. instrumentalundervisning *
Antal timer

144,00

Foredrag *
Antal foredrag
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!)

6

Beregning af antal foredragstimer

0

Antal undervisningstimer i alt 2020

1203

Opgørelse over udgifter til lederhonorar
Lederhonorar i alt *

50.597,00

Beregning 1

10.422.982,00

Beregning 2

10.422.982,00

Heraf lederhonorar til undervisning af handicappede

8.664,16

Beregning 3

7.285.968,00

Beregning 4

7.285.968,00

Heraf lederhonorar til instrumentalundervisning

6.056,50

Heraf lederhonorar til undervisning og foredrag

35.876,34

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning og studiekredse *

Lærerløn til undervisning af handicappede *

Lærerløn til instrumentalundervisning *

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)
Lærerlønudgifter i alt 2020

273.277,00

66.713,00

49.215,00

0,00

389.205,00

Afregning af aconto løntilskud
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Afregningsperiodens kommunale tilskud

186.738,30

Beregning 5

309.153,34

Beregning 6

3,00

Beregning 8

100

Undervisning, studiekredse og foredrag

Beregning 9

103.051,11

75.377,16

Beregning 10

88,89

Beregning 11

6.700.275,75

Undervisning af handicappede

67.002,76

Beregning 12

55.271,50

Beregning 13

71,43

Beregning 14

3.948.043,25

Instrumentalundervisning

39.480,43

Foreningens kommunale tilskud kan højst udgøre

209.534,30

Evt. tilbagebetaling
(Kun tilbagebetaling, hvis beløbet er positiv)

-22.796,00

Deltagerbetaling
Deltagernes samlede egenbetaling *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Afregning af a conto løntilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021

Foreningsnavn
Varpelev Senior Motion

CVR-nr.
30002490

Kontaktperson *
Navn, adresse og telefonnummer
Ellen Christoffersen

Kommunalt tilskudstilsagn *

(10% af kommunalt tilskudstilsagn - afregnes på særskilt bilag)

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen

Beløb til afregning

5.650,00

10

565,00

5.085,00

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *
Faktura.PDF

Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekredse *
Antal timer

52,00

Timer vedr. undervisning af handicappede *
Antal timer

0,00

Timer vedr. instrumentalundervisning *
Antal timer

0,00

Foredrag *
Antal foredrag

0,00

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!)

6

Beregning af antal foredragstimer

0

Antal undervisningstimer i alt 2020

52

Opgørelse over udgifter til lederhonorar
Lederhonorar i alt *

18.611,88

Beregning 1

0,00

Beregning 2

0,00

Heraf lederhonorar til undervisning af handicappede

0,00

Beregning 3

0,00

Beregning 4

0,00

Heraf lederhonorar til instrumentalundervisning

0,00

Heraf lederhonorar til undervisning og foredrag

18.611,88

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning og studiekredse *

Lærerløn til undervisning af handicappede *

Lærerløn til instrumentalundervisning *

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)
Lærerlønudgifter i alt 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afregning af aconto løntilskud
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Afregningsperiodens kommunale tilskud

5.085,00

Beregning 5

18.611,88

Beregning 6

3,00

Beregning 8

100

Undervisning, studiekredse og foredrag

6.203,96

Beregning 9

0,00

Beregning 10

88,89

Beregning 11

0,00

Undervisning af handicappede

0,00

Beregning 12

0,00

Beregning 13

71,43

Beregning 14

0,00

Instrumentalundervisning

0,00

Foreningens kommunale tilskud kan højst udgøre

6.203,96

Evt. tilbagebetaling
(Kun tilbagebetaling, hvis beløbet er positiv)

-1.118,96

Deltagerbetaling
Deltagernes samlede egenbetaling *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print

15.000,00
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Afregning af a conto løntilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021

Foreningsnavn
AOF Østsjælland

CVR-nr.
72852117

Kontaktperson *
Navn, adresse og telefonnummer
John Christensen

Kommunalt tilskudstilsagn *

107.054,05

(10% af kommunalt tilskudstilsagn - afregnes på særskilt bilag)

10

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen

10.705,41

Beløb til afregning

96.348,64

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *
Hyrdebrev til Kommuner-okt2020.pdf

Til folkeoplysningsudvalget Stevns kommune.pdf

Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekredse *
Antal timer

802,50

Timer vedr. undervisning af handicappede *
Antal timer

28,00

Timer vedr. instrumentalundervisning *
Antal timer

72,00

Foredrag *
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Antal foredrag

6,00

(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!)

6

Beregning af antal foredragstimer

36

Antal undervisningstimer i alt 2020

939

Opgørelse over udgifter til lederhonorar
Lederhonorar i alt *

38.738,44

Beregning 1

1.084.676,32

Beregning 2

1.084.676,32

Heraf lederhonorar til undervisning af handicappede

1.155,14

Beregning 3

2.789.167,68

Beregning 4

2.789.167,68

Heraf lederhonorar til instrumentalundervisning

2.970,36

Heraf lederhonorar til undervisning og foredrag

34.612,94

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning og studiekredse *

Lærerløn til undervisning af handicappede *

Lærerløn til instrumentalundervisning *

263.220,00

9.184,00

23.616,00

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)

1.968,00

Lærerlønudgifter i alt 2020

297.988,00

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Afregning af aconto løntilskud
Afregningsperiodens kommunale tilskud

96.348,64

Beregning 5

299.800,94

Beregning 6

3,00

Beregning 8

100

Undervisning, studiekredse og foredrag

99.933,65

Beregning 9

10.339,14

Beregning 10

88,89

Beregning 11

919.046,15

Undervisning af handicappede

9.190,46

Beregning 12

26.586,36

Beregning 13

71,43

Beregning 14

1.899.063,69

Instrumentalundervisning

18.990,64

Foreningens kommunale tilskud kan højst udgøre

128.114,75

Evt. tilbagebetaling
(Kun tilbagebetaling, hvis beløbet er positiv)

-31.766,11

Deltagerbetaling
Deltagernes samlede egenbetaling *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print

300.000,00

12/21

17.01.2022 14.52

Stevns Kommune (SK) | Conventus

Afregning af a conto løntilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021

Foreningsnavn
Yoga for dig

CVR-nr.
34788413

Kontaktperson *
Navn, adresse og telefonnummer
Sonja L. Jensen

Kommunalt tilskudstilsagn *

(10% af kommunalt tilskudstilsagn - afregnes på særskilt bilag)

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen

Beløb til afregning

22.072,67

10

2.207,27

19.865,40

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *
Regnskab 2020 underskrevet.pdf

Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekredse *
Antal timer

71,00

Timer vedr. undervisning af handicappede *
Antal timer

0,00

Timer vedr. instrumentalundervisning *
Antal timer

0,00

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Foredrag *
Antal foredrag

0,00

(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!)

6

Beregning af antal foredragstimer

0

Antal undervisningstimer i alt 2020

71

Opgørelse over udgifter til lederhonorar
Lederhonorar i alt *

0,00

Beregning 1

0,00

Beregning 2

0,00

Heraf lederhonorar til undervisning af handicappede

0,00

Beregning 3

0,00

Beregning 4

0,00

Heraf lederhonorar til instrumentalundervisning

0,00

Heraf lederhonorar til undervisning og foredrag

0,00

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning og studiekredse *

Lærerløn til undervisning af handicappede *

Lærerløn til instrumentalundervisning *

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)
Lærerlønudgifter i alt 2020

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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38.400,00
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Afregning af aconto løntilskud
Afregningsperiodens kommunale tilskud

19.865,40

Beregning 5

38.400,00

Beregning 6

3,00

Beregning 8

100

Undervisning, studiekredse og foredrag

12.800,00

Beregning 9

0,00

Beregning 10

88,89

Beregning 11

0,00

Undervisning af handicappede

0,00

Beregning 12

0,00

Beregning 13

71,43

Beregning 14

0,00

Instrumentalundervisning

0,00

Foreningens kommunale tilskud kan højst udgøre

Evt. tilbagebetaling
(Kun tilbagebetaling, hvis beløbet er positiv)

12.800,00

7.065,40

Deltagerbetaling
Deltagernes samlede egenbetaling *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Afregning af a conto løntilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021

Foreningsnavn
Vallø- Strøby Egede senior motion

CVR-nr.
29907943

Kontaktperson *
Navn, adresse og telefonnummer
Anni Antonsen

Kommunalt tilskudstilsagn *

(10% af kommunalt tilskudstilsagn - afregnes på særskilt bilag)

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen

Beløb til afregning

38.846,89

10

3.884,69

34.962,20

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *
dodekalitten.pdf

Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekredse *
Antal timer

166,00

Timer vedr. undervisning af handicappede *
Antal timer

48,00

Timer vedr. instrumentalundervisning *
Antal timer

0,00

Foredrag *
Antal foredrag

0,00

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!)

6

Beregning af antal foredragstimer

0

Antal undervisningstimer i alt 2020

214

Opgørelse over udgifter til lederhonorar
Lederhonorar i alt *

69.794,57

Beregning 1

3.350.139,36

Beregning 2

3.350.139,36

Heraf lederhonorar til undervisning af handicappede

15.654,86

Beregning 3

0,00

Beregning 4

0,00

Heraf lederhonorar til instrumentalundervisning

0,00

Heraf lederhonorar til undervisning og foredrag

54.139,71

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning og studiekredse *

Lærerløn til undervisning af handicappede *

Lærerløn til instrumentalundervisning *

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)
Lærerlønudgifter i alt 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afregning af aconto løntilskud
https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Afregningsperiodens kommunale tilskud

34.962,20

Beregning 5

54.139,71

Beregning 6

3,00

Beregning 8

100

Undervisning, studiekredse og foredrag

18.046,57

Beregning 9

15.654,86

Beregning 10

88,89

Beregning 11

1.391.560,51

Undervisning af handicappede

13.915,61

Beregning 12

0,00

Beregning 13

71,43

Beregning 14

0,00

Instrumentalundervisning

0,00

Foreningens kommunale tilskud kan højst udgøre

Evt. tilbagebetaling
(Kun tilbagebetaling, hvis beløbet er positiv)

31.962,18

3.000,02

Deltagerbetaling
Deltagernes samlede egenbetaling *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Afregning af a conto løntilskud 2020
DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021

Foreningsnavn
Strøby Egede Yoga

CVR-nr.
33737963

Kontaktperson *
Navn, adresse og telefonnummer
Gorm Rimdal

Kommunalt tilskudstilsagn *

(10% af kommunalt tilskudstilsagn - afregnes på særskilt bilag)

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen

Beløb til afregning

7.533,33

10

753,33

6.780,00

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *
YOGA - Årsregnskab 2020 SEY.pdf

Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekredse *
Antal timer

54,00

Timer vedr. undervisning af handicappede *
Antal timer

0,00

Timer vedr. instrumentalundervisning *
Antal timer

0,00

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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Foredrag *
Antal foredrag

0,00

(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!)

6

Beregning af antal foredragstimer

0

Antal undervisningstimer i alt 2020

54

Opgørelse over udgifter til lederhonorar
Lederhonorar i alt *

0,00

Beregning 1

0,00

Beregning 2

0,00

Heraf lederhonorar til undervisning af handicappede

0,00

Beregning 3

0,00

Beregning 4

0,00

Heraf lederhonorar til instrumentalundervisning

0,00

Heraf lederhonorar til undervisning og foredrag

0,00

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning og studiekredse *

Lærerløn til undervisning af handicappede *

Lærerløn til instrumentalundervisning *

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)
Lærerlønudgifter i alt 2020

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print
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0,00

19.488,99
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Afregning af aconto løntilskud
Afregningsperiodens kommunale tilskud

6.780,00

Beregning 5

19.488,99

Beregning 6

3,00

Beregning 8

100

Undervisning, studiekredse og foredrag

6.496,33

Beregning 9

0,00

Beregning 10

88,89

Beregning 11

0,00

Undervisning af handicappede

0,00

Beregning 12

0,00

Beregning 13

71,43

Beregning 14

0,00

Instrumentalundervisning

0,00

Foreningens kommunale tilskud kan højst udgøre

Evt. tilbagebetaling
(Kun tilbagebetaling, hvis beløbet er positiv)

6.496,33

283,67

Deltagerbetaling
Deltagernes samlede egenbetaling *

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print

12.350,00
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