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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
11.791,00

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

3.206,00

Opvarmning og belysning *
6.758,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
94,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 21.849,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 21849

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

38

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
10
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

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

Afregning af a conto lokaletilskud 2020

DEADLINE FOR AFREGNING ER ONSDAG DEN 31. MARTS 2021

Foreningsnavn

Stevns Lyst�sker 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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/1GCM3ccAYc7tCPvfu0SAH1teSGmfBFG8KHIMvM3n4DaASULnSkuRgJc4sbrNnDno
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

Opvarmning og belysning *
4.772,80

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 4.772,80

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 4773

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

50

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
20
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

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. fore�ndes 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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
8.848,00

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

66.985,00

Opvarmning og belysning *
38.029,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
52.687,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 166.549,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 166549

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

2.800

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Medlemmer i alt
100

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

90
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

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

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 0,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 0

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
6.797,00

Almindelig vedligeholdelse *

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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(ikke forbedringer)
600,00

Opvarmning og belysning *
8.163,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
300,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 15.860,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 15860

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
30
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
9.000,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
6.330,39

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/0qt9Flu8RcByRr0eckGlWEktioZNORhmbrIEB2scfcBrmeuAwr9jpO4tXU7A0fcX
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

2.802,92

Opvarmning og belysning *
3.000,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 21.133,31

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 21133

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

105

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
8
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
29.258,00

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

82.389,00

Opvarmning og belysning *
37.177,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
7.800,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 156.624,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 156624

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

800

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
57
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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. Elregning_20210330_091534_000763.pdf

NGI. Joost El_20210330_091955_000765.pdf NGI. Skovslund vvs_20210330_091727_000764.pdf

NGI. Tømrer Thomas_20210330_091235_000761.pdf NGI.bilag extra_20201031_210051_000579.pdf

NGI.bilag extra_20201031_210155_000580.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_173546_000566.pdf

NGI.bilag SEAS_20201031_173927_000569.pdf NGI.bilag SEAS_20201031_174133_000571.pdf

https://www.conventus.dk/forms/resource/m9FwYIQYqwVjLjQQZR2izol54XYPAyBYXtUDm6GpyymRrebr56LDOBNeHzSJRCqY
https://www.conventus.dk/forms/resource/DlPKInRgf6YJuzToadcfPRq015W0HXttXUiPcHkc93GhipQRkyU0NjVLiAPVnKeI
https://www.conventus.dk/forms/resource/aLjsrW5avDGw86Tgyt4jL30KGahNNNXSt9cAVABG5UkKGZxTqtKqufEl06n2rW1W
https://www.conventus.dk/forms/resource/2tPV89NO1mXSuk8tDkTzNS4v25xuK7uQ1HrP44rPr5ymb2fauetb7PF9rZlP3Agk
https://www.conventus.dk/forms/resource/fCgLs7OX0fwI8h9JxNBnAnpf8y6PwDWU1weH5fZ44xCcBRawC9eGJDvwtKhr0Uc9
https://www.conventus.dk/forms/resource/1K8B6XmVCvJhJFeSNWC7jLVN8A6isdooY4iRGJ2Hgevfjb09zRtesdEdjRr9w0xj
https://www.conventus.dk/forms/resource/2mHXieoXhpQEWaHgnGtLbY7G2VyGfTGxQv1sKIsxaJc4SzB2ZBUZ8svAbmd3ekKo
https://www.conventus.dk/forms/resource/axL2FXOeKeXVIElrOmEKJlJIBxsbfe9cclPikxzBrrEmkJzzdoTbUmyF5FMPXWMR
https://www.conventus.dk/forms/resource/TbHMqaENzvxxRCyh03NDM9lJJRxyzqfO5poK75MPKorcmGywIekiUpR3EvcQ2PM7
https://www.conventus.dk/forms/resource/DQFpaFpwyVRQ782Bo9E001Fgt03bDgEIQCz26Eulg5GRxIRKlot224SzlmiYmMiA
https://www.conventus.dk/forms/resource/u6tJWCDwhxWSovX4dwbmNI3yy7jBRd0JOy5NRE8VhjTmiO1ndALlWms47EZUoXsI
https://www.conventus.dk/forms/resource/KumqlsxJpKaxOlIfRQ5OUdsr0AKOBjUcth5ibvSwMj7pZmKRL9cV8O1JVlU1qH2R
https://www.conventus.dk/forms/resource/t4joZZ9wbGayudmhFHucDhJvLTa1pGSF9p3xvAlIcxZWV0BRq976svyfpkvHv0iP
https://www.conventus.dk/forms/resource/z2TZU1bgwuOWC0Gh8e8UUUOCabDZ2IaPp6DVz24ZRnAHE6tEdsDSvEhO9qk5NQkv
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
13.558,00

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

91.580,00

Opvarmning og belysning *
17.438,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 122.576,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 122576

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.
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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

Foreningens medlemssammensætning
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

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

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

Kasserer Henrik Koziara 

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 Foreløbigt Regnskab 2020 DCH Stevns_Udgifter.pdf

El 1_7 2020.pdf El 1_4 2020.pdf El 28_12 2020.pdf El 1_10 2020.pdf Holtug Vandværk.pdf

Holtug Vandværk 2_10 2020.pdf Vanda�edning 1_4 2020.pdf Vanda�edning 1_10 2020.pdf

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

https://www.conventus.dk/forms/resource/FmdJz8ovqARW2yePJAVzhUvmJbR4kJE3v2PDRH8I37w0VgiDETtx5eRMfGucfqEW
https://www.conventus.dk/forms/resource/RIfloomUv2guUcgfIUAlMym0E6BJqpYJmbJSWNu2KTrCeOjr7jFtxwO2cIY28yz8
https://www.conventus.dk/forms/resource/mQdceDiDN7RRApYjGEwv3FMhPGk6a7qA82sOosv6ycHWPKPHPsFMGIQBa2QHK21q
https://www.conventus.dk/forms/resource/D90LN7BIRgnyh5idFVMu6rN64Lcemyq5zGrosEhVwTCaIZhJUrYzkaAB143nZM94
https://www.conventus.dk/forms/resource/CW1oDbf60XZQQ3BFtcZXQJfPkQpZHmAnx9vxi9NDIxmIWFRdBLqarnYilvP7TsLV
https://www.conventus.dk/forms/resource/vhWKwktRpT3x7XZ9quEpPSpVAkRlIt4Lkz9RPWXca32WO3XccwoBU3B7p7eaEjCJ
https://www.conventus.dk/forms/resource/qqZWtAcZuiXRYVv3Z8AzJA5fORIzpquWmYlpnzzu0x92KaAtX3KhreyZwKA9ELbu
https://www.conventus.dk/forms/resource/P9e6kqVX7vccReqzZPlvhzIh9V5ZM3psg3IkUv0HANbT5c6CeMgpXigD0tzu3qsK
https://www.conventus.dk/forms/resource/3gAixaP447BCZIFDPncMdXisGBiGSsX55ETrWhVeV4xOax7ImYjj49BA5rLe0tCC
https://www.conventus.dk/forms/resource/wC4o6sVawAiuxCEr8Pzga4154jEdZ9T79lYGaKpo3l6benahOUcWwjihcbY9Ri6r
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2.798,94

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

Opvarmning og belysning *
10.009,98

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 12.808,92

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 12809

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

300

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Medlemmer i alt
85

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

80
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

3.713,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
32.786,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
11.595,00

Almindelig vedligeholdelse *

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

Morten Haugaard  

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/XzOYUB9s4IE9b1xIJEgOsr9bixtjHMEa6FEvgU4p8dNHhIGOEiAs5CyZkgw7OHRB
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(ikke forbedringer)
56.296,00

Opvarmning og belysning *
79.223,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
70.375,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 253.988,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 253988

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

2.325

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
322
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
77.758,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
1.816,00

Almindelig vedligeholdelse *

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/WUe1k7iEHcwlExRCUYHK6Q7SMXfiH6JwqsNTGbaQi097xfRwOkPKWdseeE3YhQZP
https://www.conventus.dk/forms/resource/ZXlgvQGBcqh98VndoEaSpa48VIhUwqjf2aKMFtVb5tQ8slaJaBNKvT0w51D3tXXn
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(ikke forbedringer)
2.299,00

Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
3.000,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 84.873,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 84873

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
13
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
310.200,00

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

Almindelig vedligeholdelse *

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/qw1MHs3Hd9j4LW2V6YEnAzYyepSSu137RctZTdMN94qjN620uxfi2IYVk07tikKa


17.01.2022 14.28 Stevns Kommune (SK) | Conventus

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print 34/83

(ikke forbedringer)
0,00

Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 310.200,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 310200

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

1.500

Rytterstue *
Timetal

1.500

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
74
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
119.500,00

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

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/1wYPIYpmtVEXKAVMMTvmuvGtTPqg0Fn6PqKYUjpo1enILxPI7lppVt6OcCeIvx3A
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
3.500,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 123.000,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 123000

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

1.040

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

208

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
42
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
28.800,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
8.106,47

Almindelig vedligeholdelse *

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/Qh2Olh7xq55flWjsP5D4xWGdLUtPB2LR6JiusLlQM5lIGm1NnbFggcBpna3X0Ykf
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(ikke forbedringer)
0,00

Opvarmning og belysning *
38.756,55

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 75.663,02

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

15.700,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 59963

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

6

Rytterstue *
Timetal

1

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
23
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

8.298,42

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
41.321,02

Almindelig vedligeholdelse *

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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(ikke forbedringer)
25.977,42

Opvarmning og belysning *
71.482,18

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
5.000,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 152.079,04

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 152079

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

1.000

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
110
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

946,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
14.716,00

Almindelig vedligeholdelse *

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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(ikke forbedringer)
87.088,00

Opvarmning og belysning *
70.731,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
64.019,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 237.500,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 237500

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
59
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
25.000,00

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

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/WuLfRN71JsViKgdEpOKWX6kmYKEVQzZiN0uVB5LQBcbt0r1WCCrorD9mByN4cy98
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 25.000,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 25000

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

1

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)

Vall�� Golfklub - ��rsrapport 2020.pdf

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning

https://www.conventus.dk/forms/resource/G5RRVnscVT7qpu75RzIcHCH8u3hIxbjgeGNUWTC9Rd4je3WvHARIPcQZHbuSAmES
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I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

2.578
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
4.946,56

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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Opvarmning og belysning *
7.038,36

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
1.625,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 13.609,92

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 13610

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

1.000

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
4.946,56

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
1.625,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 6.571,56

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 6572

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
34.500,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
16.132,00

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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Opvarmning og belysning *
10.666,25

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
1.800,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 63.098,25

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 63098

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

20

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
8.500,00

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

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 8.500,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 8500

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

52

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
3.442,48

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 3 Forsikringer 2020.pdf

Bilag 4 Vedligeholdelse 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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/rQkQZ1oPSBYPmgh7AXgxeKOpBnN7pkeAHrZ3loimqt5vnveqVGLFDEHDxrs2l3vz
https://www.conventus.dk/forms/resource/4roJzfTv7OMVwJUPOI82V02G2bSDgLyxFM8L9g63iCHG3yO8oHau3ZyAwE6rpG9T
https://www.conventus.dk/forms/resource/9j0sOPCZjhUvekgQ79Fs7BRQqDMcDTy5yRBR2r7ppoxVEFMpjr6CdXBJHq0itfgi
https://www.conventus.dk/forms/resource/koukQvNQdaiM17elvMqxOaOPQ6vYow2RnTM5SW2CsZpKiuip6QXNPlJFmbesuVBB
https://www.conventus.dk/forms/resource/vhdVuM49IUBNjXzCnYi1l0PLBJ7N7Ols2xtlEz0UQvFcKe4FNLMuHvk0x80rpFUz
https://www.conventus.dk/forms/resource/TJzbsMsOhe6rLhEpSuMXltDwUHIbSduqOtQvkWOXAKwkdpazALVZ3xN87JeROP0d
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Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
9.862,86

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

19.576,69

Opvarmning og belysning *
9.317,62

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
6.046,43

Foreningens lokaleudgifter i alt 48.246,08

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 48246

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Medlemmer i alt
167

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

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 2020.pdf

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

3 Bygma spærtræ og taglægter 2020.pdf 2 Klar Forskyning 2020.pdf 3 Bygma tagplader 2020.pdf

1 leje shelter sommerlejr 2020.pdf 2 Forsikringer 2020.pdf 3 Dansk Brandteknik 2020.pdf

3 Bygma stolpebeton 2020.pdf 1 Leje lokaler gf 2020.pdf 3 div. rengøringsart. 2020.pdf

3 ny �agstang 2020.pdf 3 skorstensfejer 2020.pdf 4 seas april 2020.pdf 4 Seas jan. 2020.pdf

4 seas juli 2020.pdf 4 seas okt. 2020.pdf Lokaletilskud 2020.xls

https://www.conventus.dk/forms/resource/Iyxo2yULKi2OZfYxHZhpRQPnvnpR14o1S67ndB9ei5CXslcrXywTSpHaoaSjHvGU
https://www.conventus.dk/forms/resource/8jEbIwtFlNyF6IPYp0qG9xOfDCbI6tcZBfeuFT1csgtNAFMZiPlBQ8sWyLj9IUF0
https://www.conventus.dk/forms/resource/XktIF1YMex6xBFEIMUFX2aI9loucRXIRMKLoPQcDWNDbGr7LL6hSpgRrjwkBiZDT
https://www.conventus.dk/forms/resource/d2yx8lg7e6rR8AVBzCC3E3EWuHdskc9jKkyUKawjJ6ZdSSgKt94mf5Si8SrxVVPu
https://www.conventus.dk/forms/resource/Nts0RvECS5ANDukBmP8Dszb35L6q3AissId9HGMN7o6OcgDDwMUxQUahP5ZLC9iQ
https://www.conventus.dk/forms/resource/CSGnBClObXhu7Ys408h5nVD5lE6nPNUE7d5tQBQLiGUjYpbfQsfwPthuLH04nO2n
https://www.conventus.dk/forms/resource/9RqulyTQEvdYOqRQnqpdxTv4c05hHTwVFMW4n2YUFndo1ShHaRklmmozBjNttgw1
https://www.conventus.dk/forms/resource/h0wtSBmvx6H6xKYPhlGYZcxeIaGMLxsAl3kNX65gNT1pIzawGJt3klab8pSwtzeh
https://www.conventus.dk/forms/resource/LrBgmdZ9LFiMeIGnu4zvSyS9FTrbTT938kROA0utW1BiRhwBiSXEDasH018Cpasf
https://www.conventus.dk/forms/resource/C8yRs6bFzyHjFjPJIuM1sNKWCa1Yy6AgznLDDnvHqPibrY6HFk8DDjunJk4jai7d
https://www.conventus.dk/forms/resource/VCq7NTOLuD6xj3QP7WuS3UF5y4i03tjkeCnlsFZSQ26I5Ob0Gzeve8k6ZU1j9iUu
https://www.conventus.dk/forms/resource/gAbpbiUU1NsuqNlpXzascZkfLRXe4lTwJmlwSCin3pNR8Pc27jYapTNMTd0zo8SH
https://www.conventus.dk/forms/resource/T78ZsYkbRzUE4k87Ux9sACzppHDXCre1XBXP082xGKAO4wfbvBtxOYJc8kAromFo
https://www.conventus.dk/forms/resource/sSgC2AXb7qQ3LB7ATJowfAbtAC7NnFgFpmABbCnkqsonm2VbdsBaXyGmsS4dwu2Z
https://www.conventus.dk/forms/resource/xeekpRmelZiCdevr9YksVZUsqYmIpEXkJkV5UF1Agh26O0x1Jy4gxsZ94Ud5C3Fu
https://www.conventus.dk/forms/resource/uWxjdVEKoAkRma79JoBjq3t33avV5syWHyKE09wGalQDmBmJdsLOWdOS9HpQbA9q
https://www.conventus.dk/forms/resource/6U108xu1RgLNOrZjmqvhpyWC7Qce4DI7mytgX1I0sXw2ChM5kAFthW9inpdYA4cB
https://www.conventus.dk/forms/resource/cSQDu9sVkVlFLdy0PI4LH4ZUr4tpaCdDqXai4YNElJ5z2LFp2TkXlhDEg9e90Qyw
https://www.conventus.dk/forms/resource/F3osVz29hzf4vDGMqFJDFrIJofdgp76vlJZuWlybRjxzWFjvU51eGRE0iuY1Rm6u
https://www.conventus.dk/forms/resource/YdhhftwJVlBlvSLHnzzbQgPIZ3WOeHxFcrg7PwXirO4E2tuKwm35aAhrs0OuqrNN
https://www.conventus.dk/forms/resource/yU4kjsMbzrFy7uZppqL0wgte3jsJ8ccCVhx4r0UXleV6ULDDKkYavMURrhXkwcow
https://www.conventus.dk/forms/resource/89Rg8NrEleHeIqXZenDQrbi3UAZ3LAneEhJOLwOQ9spknvlGSCyuZ0WJ8MrOuUEB
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
1.920,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
17.686,00

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

21.272,00

Opvarmning og belysning *
10.438,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 51.316,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 51316

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

1.260

3 div. vedligehold elpærer mm. 2020.pdf 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 �ere af nedenstående poster

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

https://www.conventus.dk/forms/resource/U2BO6ZNLnsXKZbBdmTgNgUO9zz5RFWlGsFN9FI9XGHkUoh0EU86vNDD4c589JO33
https://www.conventus.dk/forms/resource/Epj3gmMbYhSxmuPBGH9QhyDbEIuoQ2TKfHPKVTxGZegzahhVjNJr3qOPpSc5b0la
https://www.conventus.dk/forms/resource/TTHSbbWGEfIj5iOSEgZadgW81olgTGbQjhLFVqaIAPNLg1pG7z8r47TUt0SdHSsH
https://www.conventus.dk/forms/resource/BOfg95Kvlb9kSEb0eN7sfUQW2IYNS9kRScs7PsGSFIQa2S2c9yIx8KLo5ROxv6qw
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Rytterstue *
Timetal

0

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

Foreningens medlemssammensætning
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
74.000,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
1.200,00

Almindelig vedligeholdelse *

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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(ikke forbedringer)
681,30

Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 75.881,30

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 75881

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

488

Rytterstue *
Timetal

267

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

Filer (Kun PDF)

Årsregnskab 2020..pdf

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning

https://www.conventus.dk/forms/resource/YVcRqV8POw94K3pdQZImOi3d1FvmAB7jeLMO1iA37vM86WD04Am0YCnOwH0uRsmJ
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I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

22
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
11.400,00

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

Almindelig vedligeholdelse *

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/0ygJG0fWGXEgSDiUC2OGNJAaTvDF80epTZzWi6og9cOk55ReVb1aSdbCSSRxZ04I
https://www.conventus.dk/forms/resource/h8JeCpDB5uhVLxWSH0ZT2FzUoH4XARRkHdqhHlqhRpxCEyfQZzPQU1UaD2HFMyrv
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(ikke forbedringer)
0,00

Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 11.400,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 11400

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

30

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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) *

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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Heraf medlemmer over 25 år
147
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser *
8.996,90

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

368,85

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 �ler

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



17.01.2022 14.28 Stevns Kommune (SK) | Conventus

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/907/besvarelser/print 72/83

Opvarmning og belysning *
9.442,77

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 18.808,52

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 18809

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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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_5.pdf

Aktiv Sommer_6.pdf Aktiv Sommer_3.pdf Aktiv Sommer_4.pdf Husleje 2020.pdf

Aktiv Sommer_7_med kommentar.pdf Lys og varme_2.pdf Lyd og varme_1.pdf

Lys og varme_4.pdf Lys og varme_3.pdf Lys og varme_5.pdf Lys og varme_6.pdf

Vedligehold_1.pdf Vedligehold_2.pdf Lys og varme_7.pdf Vedligehold_3.pdf

Vedligehold_5.pdf Vedligehold_4.pdf Vedligehold_6.pdf Vedligehold_7.pdf Vedligehold_8.pdf

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

https://www.conventus.dk/forms/resource/0waximFXL1Zf5NsKSOIoMO1TL9qNMumXm4QQ2Pw6EXN94zaYrkY51kx5MdId9G2Z
https://www.conventus.dk/forms/resource/XscKUZr6yGhU4FwOvwL1FpKQeXjryjUCkWQcsJvvYXFb7vteB3CGV0KNUlx4DVdU
https://www.conventus.dk/forms/resource/8uCMoXzl1DSjVr2dKygjUHE4DSHVF1IfPA1B8bW1L5c0nNvKKRsPdvTPJsD076JP
https://www.conventus.dk/forms/resource/jVKy3w10i2w2OKeqW3sxK2ymC9ZaeqI4O5FgyXDiDrYcbmiLZiNTdKCTMuHDFRrB
https://www.conventus.dk/forms/resource/bKQJwUq8UGLFs76RqECOAI03znhmSRFkpNKUh6e7iPIVANrYNlmGR25oQSisMgB2
https://www.conventus.dk/forms/resource/RJPW8rhoWK8MR71vvxeOXeDbXXsDvWci6JLC5aYmxPiHGeoKmUFib5i1ObSmuS7H
https://www.conventus.dk/forms/resource/30M5WFQ9SXYl6Eqv8n2BSPV7RnXrrMVNAFsQYXYAcZxabYavoTDiTW77ndULjUwb
https://www.conventus.dk/forms/resource/irJOezNdNBlaCRXvyYO70ANEbnYlaULhZlu4YYy5urqxSf0BqBXhJxNloOIAyKKv
https://www.conventus.dk/forms/resource/aFAViZbPOcjJqCeRADmp20vmIETaIyiqv1fgy2PiABX3O4RT9lYsoGo2wdHJ6BO9
https://www.conventus.dk/forms/resource/3g9S3u0ZymTqEpVi5pF5JULUPeV5eV5Ys9vBF3Zuz3B2RVhU5V2LlLPttGCbivDF
https://www.conventus.dk/forms/resource/4zcVDcYr21UlaAUNNMacvS33efG0EhfZ0ekD0B79IVLzwoODeQsXtWcBvMWwafdx
https://www.conventus.dk/forms/resource/biTReuEVATGtSKOLPxYgFapW70j0s8G2gMr6Nq7YCJLvGPichOSvhrXY1xFLT5R3
https://www.conventus.dk/forms/resource/jaaMpfZJ57gzW5bZDWJD3O3XRfYPwDups3vzuQbmbQWWr9KYOsna6uh990wAMF2N
https://www.conventus.dk/forms/resource/w0hesl1STArs02fa8dyJXQruwuqHSA7yse17WUKLckWZWeRfLFO8Y68si4eAYtUl
https://www.conventus.dk/forms/resource/8bRNqOpORdXhMfLUh1f9r0d0kPCsGGTiOfpLaE9K6uYOBU39lirRj1pIGgrDRegw
https://www.conventus.dk/forms/resource/mI8992EuyQjqNUe23n9J0rggKgEoYfE9gghy067g3S7073jguTWhwK4uO9U93xPJ
https://www.conventus.dk/forms/resource/1c90SaWD8gU2QNYmX7PCHvy7zsnLAnnZJcdgFh109grWRjEKuGadeYBoryGeRku0
https://www.conventus.dk/forms/resource/9v89uoFFRCRi885wlBN4kDsRZRYeAvW2ClWw0plHbObKMlVaJPFb3RzY3xtgoqo3
https://www.conventus.dk/forms/resource/dvOmP059f81YeWWK6WYw5PLsCBWW9OZJogxxEDnD2EF0PJdpU9KZA8pPWqdO0gZi
https://www.conventus.dk/forms/resource/8ikvUWDwDlAUYY1JlVJRz7kjREmfWAWXR4JU9BlK0Fuuf0zVVFN85YTQUQY7YnqE
https://www.conventus.dk/forms/resource/QQDN1Flckh1rLluWvyNukB9oB0IMNt82cqImtVd4uPyh4S2ZsWOoBfh5SMAlLq9e
https://www.conventus.dk/forms/resource/fwM2pCeJJ3h7CuHDwSchTXqsToQBMsSe0WeZTpB6KAAX86jadJZXwXuprOCQY3c2
https://www.conventus.dk/forms/resource/RHbji1dJ3618TKEr8NyJWTq3lAVm2KKqKTHEVC92VufAtf9R6W8vQVaAVYKE6yrp
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
45.000,00

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

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

11.237,59

Opvarmning og belysning *
4.398,42

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 60.636,01

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 60636

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

48

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

Ved benyttelsen af nævnte lokaler *
92

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning
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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
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
17.110,00

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

Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

0,00

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 �ler

Foreningens faktiske lokaleudgifter i 2020
Skriv 0 hvis I ikke har udgifter til et eller �ere af nedenstående poster
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Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 17.110,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 17110

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

86

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)

HOLTUG BORGERFORENING - Regnskab 2020[4952].pdf

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning

https://www.conventus.dk/forms/resource/iOIU50RbQJA4AKYQo6EjWMDFXCpHV3vCJawsRfuRyKRzBwHLXjna8QixHkS8m6OJ
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
1.350,00

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

Almindelig vedligeholdelse *

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/71eTJ65VhhFIHWiy3vZbFrdgwzZlSbGvPj3THgZ4xAHmLpif82rr2rAP8IVSywgC
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(ikke forbedringer)
0,00

Opvarmning og belysning *
0,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
0,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 1.350,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 1350

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

27

Rytterstue *
Timetal

0

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

235

Filer (Kun PDF)

lokaleregnskab 2020 sign..pdf lokaleleje Harmonien 2020.pdf

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

Foreningens medlemssammensætning

https://www.conventus.dk/forms/resource/xoavCjuEan9yjqpByYi2MNqg22UKP5lcA5Si1myXE8ME8fagySTgzk7YR5eHm7A3
https://www.conventus.dk/forms/resource/2UbI23iw3u1F9ufOEGMdEp5d6OKTdhfpaifTUxpAYQC1WpIpYrqrNxhV0SKxilZT
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I foreningen som helhed (aktive medlemmer) *
Heraf medlemmer over 25 år

235
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Renter af prioritetsgæld *
(afdrag medregnes ikke)

0,00

Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser *
0,00

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

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 �ere af nedenstående poster

https://www.conventus.dk/forms/resource/p8C6d0w1n8tOO8Lc6M8gt9QSA1rsyrLpkk5ZlfuZ7dJoYmd5TwMTI5nI4N7Z3MXQ
https://www.conventus.dk/forms/resource/NttdT7dnlaeGHk4ItLqMR9QYp1l3XP7fZ5umwgiKjw5AFnVDxDKDA5PavPTPmmsS
https://www.conventus.dk/forms/resource/wYnfen0wF3c5569hxdofS4Nzw5mj8bihj0p12HoJZ7eDrYdN182hd6ckNwUP0rUq
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Almindelig vedligeholdelse *
(ikke forbedringer)

8.355,00

Opvarmning og belysning *
24.049,00

Rengøring og evt. fornødent tilsyn *
20.002,00

Foreningens lokaleudgifter i alt 52.406,00

Indtægter ved udlejning/fremleje *
(dokumentation vedlægges)

0,00

Lokaleudgifter i alt til afregning 52406

Idrætshaller m.v. (ekskl. ridehaller) *
Timetal

0

Øvrige lokaler (inkl. ridehaller) og lejrpladser *
Timetal

0

Rytterstue *
Timetal

0

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

Filer (Kun PDF)
Ingen �ler

Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte
lokaler m.v.

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

284
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Kommunalt tilskudstilsagn *
344.701,70

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

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen 34.470,17

Beløb til afregning 310.231,53

Timer vedr. undervisning og studiekredse *
Antal timer

959,00

Timer vedr. undervisning af handicappede *
Antal timer

617,00

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 

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *

10 % midler 2020.pdf

Opgørelse af undervisningstimer

https://www.conventus.dk/forms/resource/PpYieMA4mrfMM4LdQuV5ttlT3PToPlK4kAUwsAJt9Ce5Vb31W58gS8ngXighpmNG
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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

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

Lærerløn til undervisning og studiekredse *
350.035,00

Lærerløn til undervisning af handicappede *
225.205,00

Lærerløn til instrumentalundervisning *
75.190,00

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)

4.380,00

Opgørelse over udgifter til lederhonorar

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
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Lærerlønudgifter i alt 2020 654.810,00

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

Deltagernes samlede egenbetaling *
355.854,02

Afregning af aconto løntilskud

Deltagerbetaling
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Kommunalt tilskudstilsagn *
207.487,00

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

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen 20.748,70

Beløb til afregning 186.738,30

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

0,00

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 

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *

2020_Stevns_10%.pdf

Opgørelse af undervisningstimer

https://www.conventus.dk/forms/resource/fdRCcmjyvda0iLwo0UHqHzshighpwwnpFDeB1iVAkDj5z3fAIAmljKSw7WyFfsRT
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(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!) 6

Beregning af antal foredragstimer 0

Antal undervisningstimer i alt 2020 1203

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

Lærerløn til undervisning og studiekredse *
273.277,00

Lærerløn til undervisning af handicappede *
66.713,00

Lærerløn til instrumentalundervisning *
49.215,00

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)

0,00

Lærerlønudgifter i alt 2020 389.205,00

Opgørelse over udgifter til lederhonorar

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.

Afregning af aconto løntilskud
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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 103.051,11

Beregning 9 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

Deltagernes samlede egenbetaling *
305.554,00

Deltagerbetaling
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Kommunalt tilskudstilsagn *
5.650,00

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

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen 565,00

Beløb til afregning 5.085,00

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

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

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *

Faktura.PDF

Opgørelse af undervisningstimer

https://www.conventus.dk/forms/resource/ZmCAYOZyh9S8Z9ghP5SsdOEhVqoo5UhUZRbFLgz6F5w5VLznXFnKn09MumfBjfku
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(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!) 6

Beregning af antal foredragstimer 0

Antal undervisningstimer i alt 2020 52

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

Lærerløn til undervisning og studiekredse *
0,00

Lærerløn til undervisning af handicappede *
0,00

Lærerløn til instrumentalundervisning *
0,00

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)

0,00

Lærerlønudgifter i alt 2020 0,00

Opgørelse over udgifter til lederhonorar

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.

Afregning af aconto løntilskud
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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

Deltagernes samlede egenbetaling *
15.000,00

Deltagerbetaling



17.01.2022 14.52 Stevns Kommune (SK) | Conventus

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=blanketter/v3/start.php#skabelon/908/besvarelser/print 10/21

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

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 *

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 

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *

Hyrdebrev til Kommuner-okt2020.pdf Til folkeoplysningsudvalget Stevns kommune.pdf

Opgørelse af undervisningstimer

https://www.conventus.dk/forms/resource/M6EMNa4ltbWwnwHQUbeOprOOHjvEcEV97wRRKtyV3sPvcnIzKMM0ce0wgwI6pRY8
https://www.conventus.dk/forms/resource/shXwaGN9w3OZHmt01xZ07GeyafshEysKLIlV9RQK23OydHP3eplvdvi8osqDEIxU
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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

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

Lærerløn til undervisning og studiekredse *
263.220,00

Lærerløn til undervisning af handicappede *
9.184,00

Lærerløn til instrumentalundervisning *
23.616,00

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)

1.968,00

Lærerlønudgifter i alt 2020 297.988,00

Opgørelse over udgifter til lederhonorar

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
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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

Deltagernes samlede egenbetaling *
300.000,00

Afregning af aconto løntilskud

Deltagerbetaling
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Kommunalt tilskudstilsagn *
22.072,67

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

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen 2.207,27

Beløb til afregning 19.865,40

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

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 

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *

Regnskab 2020 underskrevet.pdf

Opgørelse af undervisningstimer

https://www.conventus.dk/forms/resource/4soMM0zMQjx9XbT9zPgecPdvbrbn8RRrujodf092TPOtZzvnGIHoUONb1E9IK6Nt
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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

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

Lærerløn til undervisning og studiekredse *
38.400,00

Lærerløn til undervisning af handicappede *
0,00

Lærerløn til instrumentalundervisning *
0,00

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)

0,00

Lærerlønudgifter i alt 2020 38.400,00

Opgørelse over udgifter til lederhonorar

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
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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 12.800,00

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

7.065,40

Deltagernes samlede egenbetaling *
27.445,00

Afregning af aconto løntilskud

Deltagerbetaling
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Kommunalt tilskudstilsagn *
38.846,89

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

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen 3.884,69

Beløb til afregning 34.962,20

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

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 

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *

dodekalitten.pdf

Opgørelse af undervisningstimer

https://www.conventus.dk/forms/resource/8EUGH4YTxDBwd0hcsZpClDGbyQpyc1tfDMWWrhJOIiiWOzCl9pZjPOKvxl7YbBac
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(ét foredrag = 6 undervisningstimer. Beregnes automatisk!) 6

Beregning af antal foredragstimer 0

Antal undervisningstimer i alt 2020 214

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

Lærerløn til undervisning og studiekredse *
0,00

Lærerløn til undervisning af handicappede *
0,00

Lærerløn til instrumentalundervisning *
0,00

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)

0,00

Lærerlønudgifter i alt 2020 0,00

Opgørelse over udgifter til lederhonorar

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.

Afregning af aconto løntilskud
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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 31.962,18

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

3.000,02

Deltagernes samlede egenbetaling *
52.250,00

Deltagerbetaling
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Kommunalt tilskudstilsagn *
7.533,33

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

Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% puljen 753,33

Beløb til afregning 6.780,00

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

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 

Udgifter til debatskabende aktiviteter (10% puljen) *

YOGA - Årsregnskab 2020 SEY.pdf

Opgørelse af undervisningstimer

https://www.conventus.dk/forms/resource/SftXncMbZomXvhyPwyRLyuzoE7XJSoxRgA9mdYvn1K6zuJipKzDonvQiAEhekw1v
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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

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

Lærerløn til undervisning og studiekredse *
19.488,99

Lærerløn til undervisning af handicappede *
0,00

Lærerløn til instrumentalundervisning *
0,00

Foredragshonorar *
(max 6 løntimer pr. foredrag)

0,00

Lærerlønudgifter i alt 2020 19.488,99

Opgørelse over udgifter til lederhonorar

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
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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 6.496,33

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

283,67

Deltagernes samlede egenbetaling *
12.350,00

Afregning af aconto løntilskud

Deltagerbetaling
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