FORTOLKNING AF REGLER
Driftstilskud til lokaler efter Folkeoplysningsloven

LOKALETILSKUD
GÆLDENDE FRA 24. SEPTEMBER 2008
Udover de i loven og vejledning til ansøgning om lokaletilskud i.h.t. loven beskrevne tilskudsforhold,
præciseres følgende fortolkning af tilskudsberettigede lokaleudgifter:
Emne
Fjernsyn

Tilskudsberettiget

Ikke tilskudsberettiget
 Alm. fjernsynslicens DR
(gældende fra foreningernes regnskabsår
2009 eller 2008/2009)





Telefon

Parabolkort, hybridnet og
lignende
Repr. eller udskiftning af
fjernsyn, video og lignende.
Fast telefonudgift til 1
fastnettelefon

(gældende fra foreningernes regnskabsår
2009 eller 2008/2009)



Yderligere telefonudgifter,
ADSL og lignende

Edb / internet / spil og lignende



Faste udgifter eller
vedligeholdelse af udstyr

Musikanlæg




Vedligeholdelse
Evt. afgifter

AV-udstyr



Vedligeholdelse

Aktivitetsudstyr



Vedligeholdelse

Køkkenudstyr til cafeteriadrift.
Fryser
Opvaskemaskine
Saft- og sodavandsmaskiner.
Alle øvrige køkkenmaskiner,
som ikke er nævnt som
tilskudsberettiget.

Køkken






Alm. Kaffemaskine
Alm. komfur/ovn
Alm. emfang
Alm. køleskab







Klublokale



Gulvbelægninger

 Borde og stole
(Gældende fra 24. september
2008)
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Kontor

Tilkørselsveje og p-anlæg
Spejdere og uniformerede korps
lejrpladser

Vedligeholdelse anses som
almindelig vedligeholdelse.
 Udgifter til vedligeholdelse
anses som almindelig
vedligeholdelse.
 Benzin til plæneklipper.





Udsmykning, pokalskabe og
lignende.
Løst inventar.
Billardborde og lignende.
Service udover alm. drift.




Kontormøbler
kontormaskiner



Anskaffelse, vedligeholde og
reparation af plæneklipper.

Udendørs tennisanlæg, golfbaner,
petanquebaner og tilsvarende
baneanlæg

Drift og vedligeholdelse anses ikke
for almindelig drift og
vedligeholdelse.

Udgifter til leje af skib eller rullende
lejrpladser for lejrophold

Udgifter til leje af skib eller rullende
lejrplads til lejrophold anses ikke
for tilskudsberettiget lokaleudgift.

Opgørelse af timeforbrug

Ved foreninger som har flere lejemål eller faste lejrpladser opgøres
timeforbrug og tilskudsberettigede lokaleudgifter særskilt for hvert
lejemål/lejrplads.
(gældende fra foreningernes regnskabsår 2009 eller 2008/2009)

Nødvendig udskiftning af tag,
vinduer, varmeanlæg og lignende
bygningsdele til en værdi Under
30.000 kr. inkl. moms.

Ved udskiftning med tilsvarende materialevalg, betragtes udgiften som
almindelig vedligeholdelse.

Nødvendig udskiftning (hele
konstruktioner) af tag, vinduer,
varmeanlæg og lignende
bygningsdele til en værdi over
30.000 kr. inkl. moms (2008
prisniveau)
Beløbsgrænsen prisfremskrives.

Skal forhåndsgodkendes af Folkeoplysningsudvalget.

Ved ændringer af materialevalg, som medfører merudgift, afholder
foreningen selv merudgiften.

Ved Folkeoplysningsudvalgets vurdering lægges følgende til grund:
 Afskrivningstider i forhold til skatteloven benyttes i situationer, hvor
foreninger ikke selv har ejet bygningen i hele levetiden.
 I situationer hvor foreningerne selv har opført og ejet bygningen i
hele levetiden må det forventes at et ønske om udskiftning er
sagligt begrundet i det foreningen selv skal bidrage med min. 25%.
 Vedligeholdelsesudgifter på over 30.000 kr. (2008 prisniveau –
beløbsgrænsen prisfremskrives) til udskiftning af hele
konstruktioner (f.eks. alle vinduer eller hele taget) skal
forhåndsgodkendes af Folkeoplysningsudvalget på baggrund af en
konkret vurdering af nødvendigheden og forannævnte
afskrivningsregler.
 Ved ændringer af materialevalg som medfører merudgift afholder
foreningens selv merudgiften. (tolkning af gældende regler)

Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget den 19. juni 2008.
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