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72 Lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende
foreninger 2021
18.15.15-Ø40-1-20 – TinaMads
Resumé
FOU skal behandle de indkomne lokaletilskudsønsker for 2021.

Indstilling
Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at
1. der tages stilling til, om LimeLight BoardSport Clubs ansøgning kan imødekommes
2. der tages stilling til, om Endeslev Vråby Idrætsforenings udgifter til vedligeholdelse kan
imødekommes
3. Rødvig Gymnastik & Idrætsforenings ansøgning om tilskud til lokaleudgifter i
forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer ikke imødekommes
4. de indkomne lokaletilskudsønsker drøftes og der tages stilling til, hvilken aconto
tilskudsprocent de godkendte folkeoplysende foreninger modtager for 2021.
Beslutning
Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier
1. Ansøgningen fra LimeLight BoardSport Club imødekommes.
2. FOU ønsker at modtage skriftlige aktuelle tilbud i original version for udgifter der vedr.
vedligeholdelse af bygningen. Der ydes ikke tilskud til vedligeholdelse af
udendørsarealer. Sagen genoptages ved modtaget tilbud.
Jf. dagsordenspunkt 69 punkt 2, vil eventuel ansøgning om lokaletilskud først blive
behandlet ved modtaget referat inkl. bilag for generalforsamlingen i februar 2021.
3. Godkendt.
4. De godkendte folkeoplysende foreninger modtager 76% i aconto lokaletilskud. Endeslev
Vråby Idrætsforenings ansøgning genoptages jf. dagsordenspunkt 69 punkt 2.

Sagsfremstilling
Fritid har modtaget lokaletilskudsønsker for 2021 fra alle de godkendte folkeoplysende
foreninger.
Der er følgende bemærkninger til de indkomne ønsker:




LimeLight BoardSport Club søger om tilskud til nyt lejemål. De har ikke modtaget
lokaletilskud tidligere.
Der tages stilling til Endeslev Vråby Idrætsforenings udgifter til vedligeholdelse jf.
vedlagte ansøgning.
Rødvig Gymnastik & Idrætsforenings søger om tilskud til lokaleudgifter i forbindelse
med offentlige, entregivende arrangementer.
Foreningen har ikke modtaget lokaletilskud til lokaleudgifter i forbindelse med
offentlige, entregivende arrangementer tidligere, men har modtaget tilskud til lejede
almindelige lokaler (senest 2018).
Det er værd at bemærke, at Folkeoplysningsudvalget på nuværende ikke yder tilskud til
lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer til andre
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godkendte folkeoplysende foreninger. Såfremt ansøgningen imødekommes, skal de
øvrige godkendte folkeoplysende foreninger sidestilles.

./.

Lovgrundlag
LBK nr. 1115 af 31/08/2018
Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115
Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5
§ 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2,
3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til
aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres
aktivitetstimetal.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud,
hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.
Stk. 3. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler
fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel
af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører
over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de
pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler
m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der
ikke ydes tilskud til driftsudgifter til
1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,
2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et
eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for
kommunalbestyrelsen, eller
4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye
lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

./.

BEK nr. 1251 af 12/12/2011
Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:
§ 15. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:
1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:
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a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det
pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.
b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt
fornødent tilsyn.
2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:
a) Det aftalte lejebeløb.
b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til
opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal
fradrages inden beregning af lokaletilskud.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:
1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til
godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2021.







Bilag
LimeLight BoardSport Clubs ansøgning
Rødvig Gymnastik & Idrætsforenings ansøgning
Endeslev Vråby Idrætsforenings ansøgning
Forbedring eller vedligeholdelse
Lokaletilskudsønsker 2021 - folkeoplysende foreninger
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