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Tilskudsregler for 2021 - gældende for godkendte 

folkeoplysende spejderforeninger 

 

Lokaletilskud 
De ugentlige aktiviteter defineres som de aktiviteter, der foregår i og omkring 
spejderforeningens bopæl og som afholdes kontinuerligt over året. Som ud-

gangspunkt gives lokaletilskud til aktiviteter i indendørs lokaler. For spejderfor-
eningerne gælder det naturligvis, at en del af aktiviteterne foregår flydende mel-
lem indendørs og udendørsfaciliteter. Derfor gives der lokaletilskud til den tid, 

hvor medlemmerne deltager i en aktivitet, der afholdes i forbindelse med en in-
dendørsfacilitet, men som delvis kan foregå udendørs. 

Der gives ikke lokaletilskud til den tid, der bruges på forberedelse og klargøring 
inden aktiviteterne eller til oprydning efter aktiviteterne. 
Der gives ikke lokaletilskud til den tid, der bruges på klargøring m.v. forud for en 

lejr. 
 

Øvrige aktivitetstimer hvortil der kan søges lokaletilskud: 
Bestyrelsesmøder/gruppemøder, forældremøder og generalforsamling, som fore-

går i spejderlokalerne. 
 
Der kan medregnes timer til max. 4 årlige arrangementer (kun aktivitetstimer – 

ikke timer til indsamling, forberedelse, klargøring, oprydning). Arrangementerne 
kan være loppemarked, julemarked eller lignende, som foregår i spejderlokalet. 

 
Hvis der søges lokaletilskud til arrangementer ud over de max. 4 årlige, skal ar-
rangementets formål og økonomi beskrives, hvorefter Kultur & Fritid foretager en 

vurdering af, om der er tale om en folkeoplysende aktivitet for foreningens med-
lemmer. 

 
Timer i forbindelse med avisindsamling medtages ikke. 
 

I forbindelse med lejr-aktiviteter må følgende timer medregnes, 

når der søges lokaletilskud: 
Weekendlejr (fredag – søndag) i egen hytte må medregnes med 25 aktivitetsti-
mer i alt. 

 
Lejr i anden hytte må medregnes med 18 aktivitetstimer pr. døgn i alt. 
 

Ved spejdernes landslejr hvert 5. år må der medregnes 18 aktivitetstimer pr. 
døgn i alt for henholdsvis drengespejdere og pigespejdere.  
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Der kan søges lokaletilskud til lokaleudgift (lejrplads) i forbindelse med en lejr. 

Dog ikke til overnatning i sommerhuse, campingpladser og feriecentre. 
 

Ved spejdernes landslejr hvert 5. år kan der søges om lokaletilskud i henhold til 
de af korpset beregnede lokaleudgifter.  
 

Lejrpladser skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i 
Sydslesvig. 

 
Se endvidere afsnittet om lokaletilskud i fælles regler for alle godkendte folkeop-
lysende foreninger. 

 
 

 
 


