
Glud Aftenskole
Vores forening, Glud aftenskole, får ingen problemer med at 
tilskudsudbetalingsperiode ændres som foreslået. 
Vi har ingen kommentarer eller forslag. 
Med venlig hilsen Margit Lund

Hjarnø Aftenskole
Det lyder da som en helt fornuftig ordning – dog kan der være aftenskoler 
som er afhængig af penge til driften løbende – de kan få problemer med 
at have likviditet nok hvis de selv skal finansiere 50% frem til året efter

FOF Hedensted
Umiddelbart ikke nogen god ide, da vi så selv skal lægge pengene ud, og 
først får vores evt. tilgodehavende retur lang tid efter. 

Nu er det så ikke noget problem for os lige nu, da vores aktivitetsniveau 
jo desværre er lavt  

Men hvis det nu var et højt aktivitetsniveau, som andre aftenskoler i 
Hedensted kommune, så er det jo en katastrofe, da det likviditetsmæssigt 
kunne blive meget presset.
Det er i forvejen ikke den nemmeste branche med flere og flere 
konkurrerende tilbud (som også får kommunalt støtte).

LOF Trekanten
Bemærkninger til forslaget om ændring at § 9 udbetaling af tilskud for 
aftenskolerne 2018.
LOF Trekanten har set jeres forslag om at ændre udbetaling for 
aftenskolerne i 2018. 50% udbetales i februar. Resten får aftenskolerne 
først næste år (2019) når man ved hvor meget man skal have ialt.
LOF Trekanten har meget forståelse af at Hedensted Kommune efter 
2016 opgørelsen for aftenskolerne har 28 % man skal tilbagebetale for 
2016.
LOF Trekanten mener gerne man vil hjælpe Hedensted kommune til ikke 
at skulle betale så meget retur for aftenskolerne.
LOF Trekanten foreslår at man betaler som nu . Man får dog først 4 
kvartal når man har set aftenskolers endelig opgørelse for 2018.
Knud Møller, Næstformand
LOF Trekanten
Teglværksvej 7, 7323 Give
40913089,  knudgive@gmail.com

LOF Juelsminde
Ingen bemærkninger jf. Kirsten Blume, Fritidsudvalget

AOF

Skjold Aftenskole

Kreativ Fritid (Juelsm.Husflid.)
Kreativ Fritid Juelsminde syntes det lyder som en fornuftig ændring. Der 
er ingen grund til ekstra administration, hvis det kan undgåes.
Med venlig hilsen Bibi Blenker

Billedskolen i Skovby
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