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Tilskudsregler for 2021 - gældende for godkendte 

folkeoplysende idrætsforeninger 

 

Medlemstilskud 
Med hensyn til fodbold må et medlem, der spiller både udendørs og indendørs 
fodbold, kun tælle med som ét medlem. 

 

Lokaletilskud til Fitness-foreninger  
Der kan søges lokaletilskud til foreningsbaserede fitness aktiviteter, hvor der er 
tale om aktiviteter på hold. Det betyder, at der skal være min. 6 medlemmer til 

aktiviteten for at timen er tilskudsberettiget. Der er ingen lokaletilskud til timer, 
hvor folk selv låser sig ind og træner individuelt. 
Foreningen skal dokumentere aktivitetstimerne i forbindelse med ansøgning om 

lokaletilskud.     
 

Opkridtning af baner og klargøring af tennisbaner 
Hedensted Kommune foretager den nødvendige opkridtning af baner på de 

kommunale idrætsanlæg. (Der orienteres direkte til fodboldklubberne) 

 

Tilskud til klargøring af tennisbaner udbetales med 2.444 kr. pr. bane efter opgø-
relse af baner fra Hedensted Kommune. 
 

Lokaletilskud til foreningernes brug af haller 
Fra 1. august 2016 blev timerne i de selvejende haller gratis for de godkendte 
folkeoplysende foreninger. Ændringen gælder for den type foreninger, der tidli-
gere var omfattet af lokaletilskud med 70 % af hallens timetakst. 

Der skal være mindst 6 foreningsmedlemmer til en aktivitet i hallen for at timen 
betales af kommunen. 

 

Lokaletilskud til møde- /omklædningsrum 
Der er vedtaget en model for lokaltilskud til mødelokaler og omklædningsrum. 
Modellen skal sikre nødvendige mødefaciliteter og omklædningsrum til de god-
kendte folkeoplysende foreninger, der anvender hallerne.  

Omklædningsfaciliteter for udendørs idræt anvendes primært af fodboldklubber, 
men der skal også være adgang for f.eks. cykelklubber og løbeklubber.  

 
Det er op til idrætshallens bestyrelse at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt 
at udleje klublokaler/foreningslokaler til anden side, når klubben ikke har reser-
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veret eller bruger lokalet. Ingen klub har krav på eget klubrum, men hvis lokalet 
også skal udlejes til anden side skal der tages hensyn til klubbens aktivite-

ter/ejendele f.eks. ved at bygge aflåste skabe m.v.  
 

Foreningernes brug af svømmehaller 
Alle foreninger, der anvender svømmehallerne i Hornsyld, Hedensted og Tørring 

skal betale en egenbetaling i 2021 på 219 kr. pr. time. 

 

Gratis halgulv i idrætshaller 
Fra 1. august 2016 blev timerne i de selvejende idrætshaller gratis for de god-

kendte folkeoplysende foreninger. Ændringen gælder for den type foreninger, der 
tidligere var omfattet af lokaletilskud med 70 % af hallens timetakst. 

 
 Der skal være minimum 6 foreningsmedlemmer i en hal for at udløse 

kommunal betaling for 1 time. Dette for at indeholde et forpligtende 

fællesskab. 

 Af hensyn til det kommunale budget er foreningerne forpligtet til at fo-

respørge om evt. aktivitetsudvidelse. 

 Foreningerne kan ikke opnå kommunal dækning til timer, der anvendes 

til banko og anden kommerciel forretningsmæssig virksomhed. 

 Foreningerne kan opnå kommunal dækning til max. 2 årlige forenings-

arrangementer for børn og unge, f.eks. juletræsfest og fastelavnsfest 

o.l. 

 En haltime er 60 minutter. 

 Der er kun kommunal dækning for foreningstimer, når der er en synlig 

folkeoplysende aktivitet. 

 Bookede haltimer kan afbestilles med 30 dages varsel. Ikke afbestilte 

eller ubenyttede haltimer udløser ikke kommunal betaling. I sådanne 

tilfælde hæfter foreningen selv med 100 % egenbetaling, hvis timen 

ikke kan udlejes til anden side. (Timetaksten for en idrætshal er i 2020 

på 457 kr.) 

 Hallerne kan ligeledes afmelde foreningens bookede tid med 30 dages 

varsel. Dette gælder ikke planlagt stævneaktivitet. 

 

 
 
 

 
 

 
 


