BØRNE- OG UNGEFORENINGER
Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1
Aldersgrupperne 0 – 12 år og 19 – 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 – 18 år modtager tilskud med faktor 2.
For handicappede gives tilskud til aldersgruppen 0 – 24 år med faktor 4, mens medlemmer på 25 år og derover gives tilskud med faktor 1. Den
handicappede skal være handicappet i forhold til aktiviteten og have behov for ekstra hjælp for at være berettiget til støtte.
Medlemstilskuddet kan ikke overstige det enkelte medlems egenbetaling i form af kontingenter og andre former for deltagerbetaling. Betaling til
fester, måltider, indkøb af udstyr kan ikke medregnes. Kontingentet skal være personligt.

Driftstilskud, retningslinjerne 4.4.1 og 4.4.2
Der ydes driftstilskud til godkendte foreningers egne eller lejede
haller, hytter, lokaler og lejrpladser, som bruges til foreningens aktiviteter med børn og unge under 25 år.
Dette gælder ikke, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise egnede offentlige lokaler.
Der gælder de samme frister for driftstilskud som for aktivitetstilskud.
Ansøgning om driftstilskud kan ske uafhængigt af ansøgning for aktivitetstilskud. Hvis foreningen får væsentlige merudgifter til driften i løbet af
året, kan der ansøges om øget tilskud efter de løbende frister
Folkeoplysningsudvalget kan afvise at give nyt eller øget driftstilskud til haller.
Folkeoplysningsudvalget kan afvise at give driftstilskud til nye lokaler eller nye lejemål, der indebærer væsentlige merudgifter for Købehavns
Kommune.
Der ydes tilskud til godkendte lejebeløb i lejede haller, lokaler og lejrpladser, samt til godkendte renter af prioritetsgæld, skatter, afgifter og
forsikringer for disse (i det følgende er lokaler, haller og hytter nævnt som lokaler).
Lokalerne skal være privatejede og ligge i København.
I forbindelse med stævner og lejre i Danmark, Sydsverige (Skåne, Halland og Blekinge) og Sydslesvig kan der søges driftstilskud til
aktivitetslokaler og -områder. Lokalerne/hytterne skal være privatejede.
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For både lejede og egne lokaler ydes der tilskud til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. nødvendigt tilsyn.
Vedligeholdelse inkluderer ikke forbedringer, renovering, inventar og møbler.
Folkeoplysningsudvalget fastsætter tilskuddet for

Hvis foreningen har fremleje- eller forpagtningsindtægter i forbindelse med lokalerne, skal de modregnes i de samlede driftsudgifter.
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Takster for foreninger med aktiviteter for børn og unge
2014

FOL-loven

Retningslinjer

Medlemstilskud
Medlemstilskud pr. medlem under 25 år

250 kr. § 6, 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter og
fordeler beløbsramme

Tilskud til lokaler


Tilskudssats

4.3.1
Beløbet beregnes på
baggrund af det afsatte
budgetbeløb divideret med
antal tilskudsberettigede
medlemmer der søges
tilskud til.
4.4 + bilag til retningslinjer

70 % § 25. Der ydes tilskud til
driftsudgifter med mindst
65 % til aktiviteter for børn
og unge under 25 år.

Kommunalbestyrelsen kan
faste regler for fradrag for
medlemmer over 25 år.



Timesats, driftstilskud, timesats

124,25 kr. Sats fastsættes af
Kulturministeriet



Driftstilskud til (max 70 % af satsen)
i Haller (idræts-, svømme-, skøjte,
tennis- eller squashhaller) og
hallignende lokaler (fx ridehaller)
over 800 m2

248,60 kr. Sats fastsættes af
Kulturministeriet

4.4.5 + bilag

4.4.5 Fradrag hvis 25-59
årige udgør mere end 10 %
af foreningens samlede
medlemstal
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Løn til rengøring
Max 4 timer pr. uge pr. 100 m2
lokaler pr. time
Løn til tilsyn
Max 2 timer pr. dag pr. uge til hhv at
åbne og lukke
Vedligeholdelse
Max tilskud pr. år pr. 100 m2
Maksimalt tilskud pr. medlem under
25 år

4.4.2 + bilag
80 kr.
4.4.2 + bilag
90 kr.
4.4.2 + bilag
12.000 kr.
1.400 kr.

4.4.5 + bilag

Eksempler på beregning af driftstilskud

Eksemplerne nedenfor kræver, at foreningen har mindst 1.800 aktivitetstimer i lokalerne, da Kulturministeriets timesats er på 124,25
kr./time. (124,25 kr./time x 1.800 timer = 223.650 kr. i maksimale tilskudsberettigede driftsudgifter).
a) En forening har 105 medlemmer under 25 år og en årlig husleje på kr. 220.000: 70 % x 220.000 kr. = 154.000 kr.
Der ydes max. 1.400 kr. pr. medlem under 25 år om året:
1.400 kr. x 105 = 147.000 kr.
Foreningen vil i dette eksempel få et driftstilskud på 147.000 kr. om året
b) En forening har 150 medlemmer under 25 år og en årlig husleje på kr. 220.000: 70 % x 220.000 kr. =154.000 kr.
Der ydes max. 1.400 kr. pr. medlem under 25 år om året:
1.400 kr. x 150 = 210.000 kr.
Foreningen vil i dette eksempel få et driftstilskud på 154.000 kr. om året.
c) En forening har 50 medlemmer under 25 år og 80 medlemmer over 25 år: 38,5 % af medlemmerne er under 25 år.
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Den har en årlig husleje på kr. 220.000 kr.
Beregningsgrundlaget vil her være: 220.000 kr. x 70 % x 38,5 % = 59.290 kr.
Der ydes max. 1.400 kr. pr. medlem under 25 år om året:
1.400 kr. x 50 = 70.000 kr.
Foreningen vil ud fra alderssammensætningen tildeles et driftstilskud på kr. 59.290 kr. om året.

Eksempler på beregning af medlemstilskud
Tilskud efter retningslinjer gældende fra 1. januar 2014
I eksemplerne er taget udgangspunkt i et medlemstilskud på 250 kr. for hele året.
Aldersgruppen 13 – 18 år modtager tilskud med faktor 2. Aldersgrupperne 0 – 12 år og 19 – 24 år modtager tilskud med faktor 1.
For handicappede modtager aldersgrupperne 0 – 24 år tilskud med faktor 4, og alle 25 årige og derover modtager tilskud med faktor 1.
a) En forening har i alt 100 medlemmer, fordelt med 20 i aldersgruppen 0 – 12 år, 10 i aldersgruppen 13 – 18 år, 25 i aldersgruppen
19 – 24 år og 45 medlemmer i aldersgruppen 25 – 59 år. Det gennemsnitlige kontingent er 500 kr. pr. medlem.
Foreningen vil modtage et medlemstilskud på 65 x 250 kr. = 16.250 kr.
b) En forening har 100 medlemmer, alle i aldersgruppen 0 – 12 år. Det gennemsnitlige kontingent er på 500 kr. pr. medlem.
Foreningen vil modtage et medlemstilskud på 100 x 250 kr. = 25.000 kr.
c) En forening har i alt 30 medlemmer, fordelt med 15 i aldersgruppen 13 – 18 år, 10 handicappede under 25 år og 5 handicappede
medlemmer over 25 år. Det gennemsnitlige kontingent på 500 kr. pr. medlem.
Foreningen vil modtage et medlemstilskud på 75 x 250 kr. = 18.750 kr.
d) En forening har i alt 100 medlemmer, fordelt med 20 på aldersgruppen 0 – 12 år, 10 i aldersgruppen 13 – 18 år, 25 i
aldersgruppen 19 – 24 år og 45 medlemmer i aldersgruppen 25 – 59 år. Det gennemsnitlige kontingent er 200 kr. pr. medlem.
Foreningen vil modtage et medlemstilskud på 65 x 200 kr. = 13.000 kr.
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