
 

 

 

 

 

 
 

 

Støtte til foreningslivet 

Tilskudsbetingelser for idébetonede foreninger 

Støtte til foreningslivet giver tilskud til godkendte foreninger i Brønderslev Kommune. Hvert 
år afsættes et rammebeløb til medlemstilskud til alle i foreningen, tilskud til aktiviteter for 
børn og unge under 25 år samt tilskud til lokale og anlæg. 

Medlemstilskud: 

1. Der gives medlemstilskud til alle medlemmer i foreningen: 

Medlemstilskud: 90kr 

2. I vedtægterne skal det fremgå, at foreningen er hjemmehørende i Brønderslev 
Kommune og aktiviteterne er åbent for alle under 25 år. 

3. Medlemstallet opgøres hvert år d. 31. december. Medlemstallet opgøres for perso-
ner, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder.  

a. Der udbetales ikke tilskud til passive medlemmer eller medlemmer, der 
mangler at betale deres kontingent. 

4. Foreningens reviderede regnskab skal indsendes senest d. 1. april. Et eventuelt til-
skud kan ikke udbetales før fagforvaltningen Børn og Kultur har modtaget et god-
kendt regnskab.  

a. Har en forening flere afdelinger forventes det, at foreningen fører særskilt 
regnskab for hver afdeling. 

b. Er foreningens reviderede regnskab ikke indsendt til tiden reduceres tilskud-
det med 10% for hver overskreden måned.  

5. Foreningen skal indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, 
der skal have kontakt med børn under 15 år. 

6. Ved misbrug af Støtte til foreningslivet ophører tilskudsstøtten omgående. 

 

Tilskud til udvikling: 
 
En gang årligt kan der søges tilskud op til 2000kr til særlige aktiviteter i foreningen. Ansøg-
ningen skal sende som en del af regnskabet senest d. 1. april. 

Følgende betingelser er gældende for tilskudspuljen:  

1. Tilskuddet udbetales efter fremsendt dokumentation.  

2. Det forventes, at foreningen selv er med til at finansiere aktiviteten.   

3. Der gives tilskud til følgende:  

a. Rekvisitter der knytter sig direkte til aktiviteten. 

b. Aktivitetsforløb for medlemmerne i foreningen. 
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Aktivitetstilskud: 

1. Der gives aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år.  
Fordeling:  

a. Rekvisitter – op til 50% Der henvises til vejledning for tilskud til rekvisitter for 
idébetonede foreninger.  

b. Kørsel til ulønnede ledere og instruktører – op til 30% Der skal være over 
5km mellem hjem og aktivitetssted 

c. Kørsel til lejre og ture i Danmark – op til 20%  

2. Inden for hvert område kan der max gives tilskud svarende til foreningens med-
lemstal under 25 år x årets tilskudsfaktor. 

Tilskud til lokale og anlæg: 

1. Der kan ydes et tilskud på 70% til godkendte driftsudgifter for medlemmer under 25 
år til foreninger, der benytter egne eller lejede lokaler.  

a. Egne lokaler kan søge til: 

i. Renter af prioritetsgæld (afdrag medregnes ikke) 

ii. Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser 

iii. Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrplad-
ser 

iv. Almindelig vedligeholdelse (ikke forbedringer) 

v. Opvarmning og belysning 

vi. Rengøring og evt. nødvendigt tilsyn 

2. For hvert 6 medlemmer under 25 år øges tilskudsprocenten ved beregning af loka-
letilskuddet. 

3. Der kan ydes tilskud til udgifter til vedligeholdelse samt lovpligtig årligt tilsyn og drift 
af lysanlæg.  

4. Overstiger vedligeholdelsesudgifterne 50.000 kr. til et enkelt projekt, skal der søges 
godkendelse af udgifterne hos Fagforvaltningen for Børn og Kultur. 

Brug af timer i selvejende haller og kommunale lokaler: 

 Foreningen opkræves gebyr for brug af timer i de selvejende haller samt i kommu-
nale haller, sale og lokaler. 

 Opgørelsen af anvendte timer opgøres via bookede timer i Conventus. 

 Takster for lokalegebyr findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside. 
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Vejledning for tilskud til rekvisitter  

Idébetonede foreninger 

Hvert år afsættes et rammebeløb hvorfra godkendte foreninger kan søge tilskud til rekvisit-
ter, der knytter sig til foreningens aktiviteter for medlemmer under 25 år. Betingelserne for 
puljen er følgende:  

Tilskudspulje til rekvisitter:  

1. Foreningens ansøgning til tilskudspuljen for rekvisitter skal indsendes som en del 
af regnskabet senest d. 1. april. 

2. Søges der tilskud til en rekvisit, der koster mere end 5000kr pr. rekvisit inkl. Moms, 
skal udgiften forhåndsgodkendes af Fagforvaltning for Børn og Kultur i samarbejde 
med repræsentant for de idébetonede foreninger.  

3. Der ydes ikke tilskud til: 

a. Rekvisitter, der anskaffet tidligere end tilskudsåret. 

b. Kontorudstyr. 

c. Fødevarer. 

d. Rekvisitter til det enkelte foreningsmedlem herunder personligt udstyr. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


