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Tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter
Ifølge folkeoplysningsloven kan godkendte frivillige folkeoplysende foreninger der har
egne eller lejede lokaler ansøge om lokaletilskud til:

Udgifter
Generelt

Tilskud gives
I henhold til folkeoplysningsloven
er det alene udgifter i.fm.
lokalerne/bygningen.

Tilskud gives ikke
Der kan ikke medtages
udgifter til udendørs
arealer
Der kan ikke medtages om
udgifter til løsøre, inventar,
rekvisitter mv.
For rideklubber er udgifter
til stalde, udendørs folde,
græsarealer o. lign. ikke
tilskudsberettigede.

Renter og bidrag af
prioritetsgæld

Renter og administrationsbidrag
vedrørende lokalemæssige
prioritetslån, som på forhånd er
godkendt af Halsnæs Kommune

Afdrag af gæld, gebyrer,
morarenter, tinglysningsog stempeludgifter.
Udgifter ved optagelsesog oplægning af lån.
Depositum.
Leasingudgifter.

Leje af lokaler

Private lokaler og andre faste
lejemål, hvortil der er knyttet én af
Halsnæs Kommunes Kultur- og
Idrætsafdeling godkendt
lejekontrakt.
Kontrakter og ændringer heraf,
skal godkendes af Halsnæs
Kommunes Kultur- og
Idrætsafdeling.
Fællesudgifter(efter vurdering).

Giro-, bank- og
restancegebyrer.
Depositum leasingudgifter.
Lege af garage, redskabsog depotrum.
Kontor- og
administrationslokaler og
disses udstyr.
Lokaleudgifter i forbindelse
med bingo, koncerter eller
lign.
Indtægtsgivende
arrangementer.
Overnatningsudgifter til
campingpladser,
vandrerhjem mv.
Udgifter til mad- og
drikkevarer.
Leje af udendørsarealer.
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Hytteleje (spejdere)

Leje af hytter og lejrpladser.

Depositum.
Leje af skibe, både, kanoer
og kajakker.
Gebyrudgifter til
kommunale lokaler.
Leje af hytter udenfor
Danmark og Sydslesvig.

Ejendomsskatter,
renovation og lign.
Afgifter

Ejendomsskatter, renovation,
skorstensfejning, kloakbidrag og
rottebekæmpelse.

Telefon- og
samtaleabonnement, tvlicens og internet.

Forsikring af lokaler

Bygnings-, brand- samt evt. glas
og kummeforsikring.

Erhvervs-, ulykkes-,
ansvar- og arbejdsskade,
løsøreforsikring (inventar,
edb-udstyr, rekvisitter mv.).
Der gives kun tilskud til
forskningsudgifter på de
tilskudsberettigede lokaler.
Abonnement –
Tyverisikring

Almindelig
vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse af
gulve, vægge, loft.
Maling, pensler, tapet, småting
købt ved fx byggemarked eller
lign. hvor klubben selv har udført
reparationen.
Elpærer, lysstofrør, sikringer.
Skift af låsesystemer/lås i
yderdør(ikke nøgler) indenfor
rimelig interval.
Småreparationer af håndvaske og
toiletkummer.
Ved tvivlstilfælde kontakt
Halsnæs Kommunes Kultur- og
Idrætsafdeling.
Ildslukkere og opfyldning af disse.
Der kan kun ydes tilskud til
udskiftning /ny-anskaffelse, hvis
udgiften er mindre end udgiften til
reparation (dokumentation må
forefindes/forevises).

Forbedringer og renovering
såsom udskiftning af
vinduer, tæpper,
installationer af nyt fyr,
opsætning af nye vægge,
flytning/etablering af elstik,
nyt køkken, samt andre
store om- og nybygninger,
om fugning af gavle, nye
gerigter mv.
Vedligeholdelse og
reparationer af inventar,
herunder vaske- og
opvaskemaskiner,
kaffemaskiner,
sodavandsautomater m.m.
Førstehjælpskit.
Diverse energibesparende
investeringer.
Indkøb af nøgler og hyppig
udskiftning af
nøglesystemer.
Inventar og materiel i
øvrigt.
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Almindelig udvendig
vedligeholdelse f.eks.
maling.
El, vand og varme

Udgifter til el, vand og varme
(herunder olie til opvarmning,
naturgas m.v.).
Serviceabonnement til fx oliefyr.

Løn for rengøring

Lønsedler(dokumentation fra
SKAT skal vedlægges). Tilskud
gives af bruttoløn inkl. Udgifter til
ATP, skat, AMB-bidrag m.v.
Udgifter til rengøring udført af
firma.

Rengøringsartikler

Rengøringsartikler til at gøre
lokalet rent i såsom: gulvspande,
skrubbe, koste, gulv- og
rengøringsklude, støvsugerposer, wc-rens, toiletbørste,
kalkfjerner, afløbsrens,
affaldssække, skraldeposer,
flydende rengøringsmiddel/brun
sæbe,
håndsæbe,
papirhåndklædestykker og
toiletpapir.
Artikler til vinduesvask hvis
foreningen selv gør det.

Tilsyn ved åbne- og
lukkefunktion

Gebyrer og tillægsafgifter.

Køkkenting: kaffefilter,
opvaskebalje og børste,
opvaskemiddel,
køkkenruller, servietter,
viskestykker.
Opvaskemiddel/tabs,
afspændingsmiddel, kalk,
filtersalt og lign.
Vaskepulver, skyllemiddel,
støvsuger, moppevogne
mv.
Gebyr for tilsyn/kontrol,
levnedsmiddelkontrol.
Måtteservice fx ved firma.

For 2020 – altså ved
Vinduesvask fx ved firma.
lokaletilskudsansøgning i 2021 –
gives der lokaletilskud til
håndsprit.
Lønsedler/honorar(dokumentation Udgifter til installation af
fra SKAT skal vedlægges).
alarm.

 Listen er ikke udtømmende, da der hele tiden kommer nye udgiftstyper til – hold derfor øje
med listen ved hver ansøgningsperiode på kommunens hjemmeside
 Enkelte foreninger har specialaftaler. Disse er undtaget overstående.
 Udgifter som ikke vedrører foreningsarbejde er ikke del af tilskud. Eksempelvis forsikring af
andre bygninger end hvor der er foreningsaktiviteter eller kun perifært er relateret.

