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Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2020 

 

Fælles regler for alle godkendte folkeoplysende foreninger 
 

Der er herudover særskilte regler for idrætsforeninger, spejderforeninger, 
rideklubber, aftenskoler, øvrige foreninger, idrætshaller, lokalarkiver samt 

forsamlingshuse og sognegårde 
 

 
Deadline for ansøgninger og indsendelse af tilskudsregnskab, årsberetning og erklæring 

om indhentelse af børneattester: 

 1. maj: Foreninger har afgivet tilskudsregnskab og årsberetning 

 30. juni: Foreninger har søgt lokaletilskud for 1. halvår (hvis der søges halvårligt) 

 31. december: Foreninger har søgt lokaletilskud, kursustilskud og medlemstil-

skud. Foreninger har afgivet erklæring om indhentelse af børneattester for det 

kommende år 

 

 
Alle ansøgninger samt indsendelse af tilskudsregnskab, årsberetning og erklæ-

ring om indhentelse af børneattest skal ske på: 

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php 

 
 

  

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php
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En godkendt folkeoplysende forening, der modtager kommunale tilskud eller får 
anvist kommunale lokaler skal indsende følgende senest den 1. maj: 

 
- Årsregnskab eller tilskudsregnskab via Conventus, underskrevet af revisor 

og alle i bestyrelsen 

- Årsberetning via Conventus 
 

Følgende poster skal fremgå særskilt i årsregnskabet: 
- Kontingent for medlemmer under 25 år 
- Kontingent for medlemmer over 25 år 

- Kursustilskud fra Hedensted Kommune 
- Medlemstilskud fra Hedensted Kommune 

- Lokaletilskud fra Hedensted Kommune 
- Eventuel tilskud fra Fritidsudvalgets udviklingspulje 
 

Hvis Kultur og Fritid ikke modtager ansøgninger samt regnskab, årsbe-
retning og erklæring om indhentelse af børneattester rettidigt, bortfal-

der retten til tilskud. 
 
Hvis foreningen får ny formand, ny kasserer eller nye bestyrelsesmedlemmer, 

skal foreningen selv rette oplysningerne i Conventus. 
 

Ved vedtægtsændringer skal foreningen indsende de nye vedtægter til Kultur og 
Fritid. 
 

Alle foreninger, der modtager kommunale tilskud, skal have et CVR nummer til-
knyttet en NemKonto. CVR nummeret skal fornyes hvert 3. år, se www.virk.dk   

Foreningerne skal endvidere have en digital postkasse til modtagelse af post fra 
det offentlige. 

 
Blanketter og ansøgningsskemaer findes via Conventus. 
 

Erklæring om indhentelse af børneattester 
Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har 

pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, 
foreningen er hjemmehørende i. 
Det er foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne, der skal afgive erklæ-

ringen på foreningens vegne. 
Erklæringen, der findes på www.conventus.dk, skal gælde fremadrettet for det 

kommende år. Det betyder, at erklæringen for 2020 skal være indsendt senest 
den 31. december 2019. 

Erklæringen for 2021 skal således være indsendt senest den 31. december 2020. 
 
 

Medlemstilskud 
Foreningens medlemstal pr. 31.12. indberettes via ansøgning om medlemstil-

skud i Conventus. Blanketten udfyldes for medlemmer over og under 25 år, der 
har betalt kontingent i minimum 3 måneder i kalenderåret. Bestyrelsesmedlem-
mer og trænere, der har fri kontingent må tælles med. 

 

http://www.virk.dk/
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Medlemstilskuddet beregnes som et årligt tilskud pr. aktivitetsmedlem på grund-
lag af antallet af aktivitetsmedlemmer 0-25 år i foreningen pr. 31.12. året før 

fordelingsåret.  
 
Der kan endvidere søges medlemstilskud til handicappede medlemmer over 25 

år, som er bosiddende i Hedensted Kommune. 
 

Aktive medlemmer 0–25 år defineres som medlemmer, der selvstændigt har 
indmeldt sig i foreningen og som har betalt kontingent i minimum 3 måneder i et 
kalenderår for aktivt medlemskab.  

 
For særlige omkostningstunge vandsportsgrene er fordelingsbeløbet forøget med 

50%.  
 
Ingen forening kan modtage medlemstilskud, som overstiger kontingentindtæg-

terne for medlemmer under 25 år. 
 

I 2020 er medlemstilskuddet fastsat til 183 kr. pr. aktivitetsmedlem. 
 
I en tilskudsmodtagende forening skal mere end 50% af medlemmerne på opgø-

relsestidspunktet have bopæl i Hedensted  Kommune. Hvis dette ikke er tilfæl-
det, opnås kun tilskud til de medlemmer, som har bopæl i kommunen. 

 

Ansøgningsfrist for medlemstilskud for 2020 er den 31. december 2019 til udbe-

taling i maj måned. 

 

Lokaletilskud 
Til de tilskudsberettigede omkostninger i henhold til Folkeoplysningsloven gives 
der et lokaletilskud på 70 %. 
Dog højest 70 % af taksten fra Kommunernes Landsforening, som i 2020 er på 

139,24 kr. pr. time. 
Omfatter foreningens samlede aktiviteter deltagere over 25 år, nedsættes til-

skuddet forholdsmæssigt svarende til disse medlemmers andel af foreningens 
samlede antal medlemmer. Dog ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 
25 år. 

Ansøgningsfrist for lokaletilskud er den 30. juni og den 31. december. 
 

 

Kursustilskud 
Der gives kursustilskud svarende til 75% af foreningernes dokumenterede kur-
susafgifter, dog max. 3.000 kr. pr. person pr. år. Der gives tilskud til den samle-
de kursusafgift, dog ikke til transport. Kurser, der afviger væsentligt fra landsor-

ganisationernes kurser, er ikke tilskudsberettigede.    
Fritidsudvalget har den 4.12.2017 besluttet, at der ikke kan gives kursustilskud 

til temadage, konferencer og lignende. Kultur & Fritid må vurdere i de enkelte si-
tuationer og reducere i kursusafgiften. 
 

Der søges for et år af gangen og ansøgning fremsendes senest den 31. december 
til udbetaling i maj måned. 
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Foreningers brug af lokaler, haller og svømmehaller 
Hvis en forening ønsker/påtænker at igangsætte aktiviteter, der medfører en 

forøgelse af foreningens forbrug af timer i lokaler, haller eller svømmehaller set i 
forhold til sidste år, skal foreningen forud indsende en opgørelse/forespørgsel om 
den forventede udvidelse af timetallet for at få godkendt lokaletilskuddet til time-

forøgelsen.  

 

Udlån og anvisning af kommunale lokaler 
Udlån af kommunale lokaler på skoler og i institutioner i Hedensted kommune 

sker i overensstemmelse med gældende love samt regelsæt for lån af lokaler. Al-
tid under hensyntagen til de pågældende lokalers primære formål og hensigts-
mæssig brug af lokalerne.  

Bestilling og reservering af lokaler sker ved elektronisk henvendelse til skolen el-
ler institutionen, som bekræfter reservationen inkl. evt. udstyr.  

Blanketten findes på www.hedensted.dk under Kultur og Fritid og på 
www.Conventus.dk 
 

 

Puljer 
Fritidsudvalgets udviklingspulje kan søges til kulturelle og folkeoplysende initiati-
ver. - Kriterierne kan ses på Fritidsportalen og på Hedensted Kommunes hjem-

meside. 
 
(Det er ikke et krav, at ansøgere til denne udviklingspulje er organiseret i en fol-

keoplysende forening.) 
 

Ansøgninger skal fremsendes elektronisk via ansøgningsskema på kommunens 
hjemmeside www.Hedensted.dk 
 

Præsentation af personale 
 

Kompetencegruppeleder Kultur og Fritid 
Teresa Egballe 

Tlf. 7975 5099  /  23443696 
E-mail: Teresa.Egballe@Hedensted.dk    
 

Kultur- og Fritidskonsulent 
Inger Slumstrup 

Telefon 7975 5105  /  24987869 
E-mail:  Inger.Slumstrup@Hedensted.dk 
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