Vejledning til ansøgning om lokaletilskud i.h.t.
Folkeoplysningsloven
Girokontonr. eller bank konto
Såfremt tilskuddet ikke ønskes udbetalt ved check, skal girokontonr. eller bank konto oplyses
Foreningen søger tilskud til følgende lokaler og lejrpladser
Oplysninger om lokaler eller lejrpladsers beliggenhed.
Der søges alene tilskud til leje af idrætshaller beliggende uden for Struer Kommune, idet tilskud til idrætshaller i Struer Kommune afregnes efter andre regler.
Foreningens regnskabsperiode
Foreningens regnskabsperiode skal oplyses.
Der medtages kun faktisk afholdte udgifter eller indtægter i regnskabsperioden, mens gæld og tilgodehavender først medtages i den regnskabsperiode, hvor afregningen finder sted.
Oplysninger om medlemstal og aldersfordelinger
Medlemstallet opgøres ved regnskabsårets afslutning, eller et for foreningen mere hensigtsmæssigt fast
årligt tidspunkt. Ledere + bestyrelsesmedlemmer over 25 år medtages ikke ved beregningen.
Driftsudgifter
1: Renter af prioritetsgæld
Renteudgifter ved prioritetsgæld er tilskudsberettigede, mens afdragene skal afholdes
ud af foreningen.

fuldt

Ordningen omfatter alene kreditforeningslån eller banklån, der tydeligt kan henføres til investeringer i bygninger. Alle sådanne låneformer bør forhåndsgodkendes af Forvaltningen for
så vidt angår tilskudsberettigelsen.
2: Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser
Alle udgifter til leje af lokaler og lejrpladser samt udgifter til leje af idrætshaller beliggende
udenfor Struer Kommune dog ikke telte og rekvisitter
3: Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser
udgifter til ejendomsskatter, renovation, fast afgift på telefon, fjernsynslicens, tyverialarm,
Falck m.fl.
Der er mulighed for at søge fritagelse for betaling af ejendomsskat ved henvendelse til Struer
Kommunes ejendomsbeskatning.
Udgifter til forsikringer vedrørende bygningen og herunder erhvervsansvarsforsikring.
4: Vedligeholdelse af ejendommen/lokalet
Alle udgifter til ordinær vedligeholdelse af bygningen afgrænset ved gulv, ydervægge og tag,
hvilket betyder, at alle udenomsarealer ikke er omfattet reglerne.
Alle udgifter til ordinær vedligeholdelse af inventar, hvilket vil sige udskiftning på grund af slitage eller ælde, og kun udskiftning til nyt af samme slags.
Vedligeholdelse er generelt udskiftning/reparation til tilsvarende kvalitet og funktion.
Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til energibesparende foranstaltninger. Eventuelle ønsker bør drøftes med forvaltningen, der udfra en konkret vurdering
af rentabiliteten har mulighed for at dispensere fra reglen.
Eksempler på ikke tilskudsberettigede udgifter:
- Reparation af plæneklipper

- flagsnor, flagstang, hegn og lignende
- bådbro eller andre rekvisitter
- vedligeholdelse af vejareal og parkeringsplads
5: Opvarmning, belysning og vand
Alle udgifter til forbrugsafgifter i forbindelse med opvarmning, belysning og vand er tilskudsberettigede.
Tilskud ydes alene til nettoudgiften, hvorfor eventuel tilbagebetaling samt eventuel godtgørelse af skatter og afgiftes skal modregnes i udgifterne for regnskabsåret, hvor afregningen finder sted.
6: Rengøring og eventuelt fornødent tilsyn
Alle udgifter til rengøringsartikler og herunder toiletartikler, håndklæder, affaldsposer, vask af
dørmåtter og lignende.
Alle dokumenterede lønudgifter til rengøring.
Alle dokumenterede lønudgifter til fornødent tilsyn, som ikke gennem instruks for lokalet med
rimelighed kan pålægges den for aktiviteterne i lokalet ansvarlige leder.
7: Indtægter af en hver art ved udlejning/fremleje
Indtægter af enhver art ved udlejning/fremleje af lokalerne, herunder indtægter ved udlejning/fremleje eller bortforpagtning af kiosker, restaurationslokaler, spilleautomater m.v., samt
indtægter ved udlejning af reklameplads og lignende. Indtægter ved egne møder, fester og
lignende fradrages ikke.
Samlet antal timer i egne og lejede lokaler ekskl. lejrpladser
Det samlede timetal for aktiviteter i egne og lejede lokaler skal oplyses, idet dette indgår i tilskudsberegningen. Timeforbrug for lejrpladser og hytter skal ikke oplyses.
Generelt
Der ydes alene tilskud til foreningens afholdte nettoudgifter, hvorfor forsikringserstatninger, momsrefusioner
og lignende skal modregnes i foreningens opgørelse af udgifterne.
Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen indsendes umiddelbart efter godkendelse af regnskabet på den førstkommende generalforsamling.
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