
RETNINGSLINJER I BRØNDERSLEV KOMMUNE
Lovtekst om tilskud og 

anvisning af lokaler Administrative retningslinjer

§29, stk. 3. Byrådet offentliggør de regn-
skaber, som foreninger aflægger efter 
stykke 1.

Foreninger skal indsende foreningsregnskab eller tilskudsregnskab til 
Team Fritid og Kultur.
Regnskaberne offentliggøres via fritidsområdets administrationssystem. 
Fritid og Kultur udarbejder et skema for tilskudsregnskab som kan udfyl-
des af foreningen, såfremt de ikke ønsker at offentliggøre deres forenings-
regnskab. Det er Byrådet, der fastsætter regler for formkrav til aflæggelse 
af regnskab.

§35a. Byrådet offentliggør en fortegnelse 
over foreninger, der modtager tilskud el-
ler anvises lokaler efter denne lov eller 
regler fastsat i medfør heraf.

En gang årligt, inden udgangen af marts måned, offentliggøres, på Brøn-
derslev Kommunes hjemmeside, en fortegnelse over foreninger, der har 
modtaget eller blevet anvist lokaler året før.

§35a, stk.2. Byrådet offentliggør en for-
tegnelse over foreninger, der er meddelt 
afslag på tilskud eller anvisning af loka-
ler.

Sager der behandles på politisk niveau offentliggøres i Fritids- og Kultur-
udvalgets dagsorden/referater.

Lovtekst om tilsyn Administrative retningslinjer

§33, stk. 5. Byrådet fører tilsyn med, at 
foreninger, der modtager tilskud eller an-
vises lokaler efter denne lov, overholder 
loven eller regler fastsat i medfør heraf.

Team Fritid og Kultur fører generelt tilsyn ud fra en videns- og risikobase-
ret tilgang.

På området det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde bliver der udta-
get 10% af foreningerne til gennemgang af aktivitetstilskud. Disse forenin-
ger skal indsende bilag vedrørende deres aktivitetstilskud. Kontrol af fore-
ningernes lokaletilskud sker for alle foreninger, idet de skal vedlægge bi-
lag.
Foreningsvedtægter og aktivitetsplaner gennemgås, og Team Fritid og 
Kultur aflægger foreningen et besøg til en general dialog om deres daglige 
virke og foreningsaktiviteter.

På området den folkeoplysende voksenundervisning bliver der udtaget 
10% af aftenskolerne til kontrol af undervisningstilskud. 
Foreningsvedtægter og aftenskoleprogrammer gennemgås, og Team Fri-
tid og Kultur aflægger foreningen et besøg til en general dialog om deres 
daglige virke og aktiviteter.

Kapitel 11a Kommunalt tilskud og udlån eller udleje af lokaler til foreninger på andet grundlag

Lovtekst Administrative tiltag

§44a. Byrådet kan ikke på andet grund-
lag end efter denne lov yde tilskud eller 
udlåne eller udleje lokaler til foreninger, 
hvis formål eller adfærd modarbejder el-
ler underminerer demokrati eller grund-
læggende friheds- og menneskerettighe-
der.

§44, stk. 2. Byrådet fører tilsyn med, at 
foreninger, der modtager kommunalt til-
skud eller låner eller lejer kommunale lo-
kaler på andet grundlag end efter denne 
lov, opfylder betingelserne i stk. 1.

Fritidsområdet orienterer de andre forvaltninger om lovændringen, da 
loven også er gældende for kommunale tilskud og udlån eller udleje til for-
eninger, der fungerer på andet grundlag end Folkeoplysningsloven.


