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4 Aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde
18.15.05-Ø40-1-21 – TinaMads
Resumé
FOU skal behandle de indkomne aktivitetstilskudsansøgninger for 2021.
Indstilling
Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at
1. jf. tidligere praksis imødekommes følgende ansøgninger alene med grundtilskuddet, da
10% af foreningens samlede antal aktive medlemmer (her medtages også udenbys
medlemmer) ikke er under 26 år: Bådklubben Ege, Himlingøje Gymnastikforening,
Hårlev Skytteforening, Valløbåden og Vallø Golfklub
2. foreningernes ansøgninger drøftes og der tages stilling til de foreninger, hvis
medlemstal er faldende som følge af Corona-nedlukningen
3. ansøgningerne godkendes med forbehold for punkt 1 i nærværende indstilling
4. restpuljen tilbageholdes til eventuelle aktivitetstilskudsansøgninger, der måtte komme i
løbet af 2021.

Beslutning
Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier
1. Godkendt og der følges op i løbet af sommer 2021 om der er tilgang til foreningen på børn
og unge
2. Drøftet og aktivitetstilskud for 2021 fastlagt. Der udbetales tilskud ud fra 2020 tilsagn.
Der udbetales 50 % af tilskuddet nu og i sommeren 2021 følges op på det resterende beløb
3. Godkendt - se punkt 2
4. Godkendt.
Beskrivelse af sagen
Fritid har modtaget ansøgninger om aktivitetstilskud for 2021.
For at komme i betragtning skal foreningerne opfylde visse krav. Der skal minimum være 10%
aktive medlemmer under 25 år, og aktivitetstilskuddet kan ikke overstige den enkelte
forenings samlede årlige kontingentindtægt.
Det fremgår af vedlagte bilag, at følgende foreninger ikke er berettiget til tilskud i 2021, da de
ikke opfylder kravet om 10% aktive medlemmer under 25 år:


Bådklubben Ege



Himlingøje Gymnastikforening



Hårlev Skytteforening



Valløbåden

Sidetal: 2


Vallø Golfklub

Retsgrundlag
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
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5
§ 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme
demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det
forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og
lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt og idébestemt og
samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet
om deltagerbetaling.
Stk. 3. En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig
foreningens formål. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende,
godkende aktiviteter for en bestemt, afgrænset deltagerkreds som frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde. Aktiviteter for den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på
ét hold og højst i 1 år.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om fravigelse af kravet om deltagerbetaling, jf.
stk. 2.
§ 15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf., §§ 1 og 14.
§ 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt
idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. § 1 og § 14,
stk. 1.
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i 2021.







Bilag
Dagsordenspunkt: Økonomiske konsekvenser efter corona lockdown behandlet på mødet 19.
maj 2020 kl. 17:30 (Mødelokale 2) i Folkeoplysningsudvalget (2020).docx
Aktivitetstilskud 2021
Retningslinjer fot aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Ansøgninger der ikke opfylder kravet om 10%
Aktivitetstilskud 2018-2021
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