Brønderslev Ordningen
Spejdersamvirket
§1

Formål:
Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen
hjemmehørende og i Samvirket optagne foreninger, der gennem deres arbejde
giver børn og unge under 25 år mulighed for et aktivt fritidsliv.
Foreningerne og nye afdelinger af eksisterende foreninger skal godkendes af
Fritids- og Kulturudvalget.

§2

Tilskudsbetingelser:
Brønderslev Ordningen yder tilskud til aktiviteter på følgende betingelser:
Stk. 1:

Foreningen skal have en afgrænset kreds, og det skal fremgå af
vedtægterne, at foreningen er hjemmehørende i Brønderslev
kommune, samt at deltagelse i aktiviteterne normalt skal stå
åbent for alle under 25 år.

Stk. 2:

Foreningen skal kunne gøre rede for deltager- eller
medlemsindflydelse samt redegøre for egenbetaling i forhold til
aktiviteten.

Stk. 3:

Udbetaling af tilskud efter Brønderslev Ordningen starter året
efter optagelse i Samvirket.
Udbetalingen sker på basis af medlemstallet d. 31.12 i
tilskudsåret.

Stk. 4:

Der kan ikke udbetales tilskud til passive medlemmer eller
medlemmer, der er i kontingentrestance.

Stk. 5:

Foreningen må til enhver tid kunne godtgøre, at dens formål er
opfyldt.

Stk. 6:

Flygtninge, der deltager aktivt i foreninger, friholdes for 25 årsreglen i den 3-årige integrationsperiode.

Stk. 7:

Stk. 6: Ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2010
betyder, at det er en betingelse for at modtage tilskud og få
anvist lokaler, at foreningerne har pligt til at afgive erklæring om
indhentelse af børneattester. Dette skal ske hvert år, og senest
ved indsendelse af regnskab til Spejdersamvirket.
Manglende erklæring kan medføre bortfald af tilskud.
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Stk. 7:

Spejdersamvirket refererer til Fritids- og Kulturudvalget.
Konstateret misbrug af Brønderslev Ordningen vil medføre omgående
ophør af tilskud.
Uretmæssigt modtaget tilskud skal altid tilbagebetales.

§3

Foreningstilskud: Tilskud relateret til aktiviteterne i foreningen:
Det samlede foreningstilskud fordeles inden for Spejdersamvirket på følgende
måde:

Medlemstilskud:

20%

Lederuddannelse: efter omkostninger
Aktivitetsudgifter: resten
Det samlede foreningstilskud fastlægges ved hvert års budget.
1.

Medlemstilskud
Ydes til alle medlemmer under 25 år.
For medlemmer, der er bosiddende udenfor Brønderslev Kommune
gælder det, at der sker reduktion i tilskuddet, når disse medlemmer
udgør mere end 20% af det samlede medlemstal for medlemmer
under 25 år.
Medlemmer over 25 år, der har et handicap, som berettiger til
invaliditetsydelse (Dokumentation), får tilskud beregnet som for unge
under 25 år.

2.

Lederuddannelse
Der ydes tilskud med 100% af dokumenterede udgifter til kursusafgift,
opholds- og rejseudgifter i forbindelse med kursus i ind- og udland for
ledere og instruktører.
Tilskud fra stat, organisation og lignende skal fratrækkes inden
ansøgningen indsendes.
Foreningernes ansøgninger om kursustilskud skal påtegnes af
Spejdersamvirket inden de sendes til kommunen. Fristen for
indsendelse er den 15. december.
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3.

Aktivitetsudgifter
Der dækkes max. 50% af dokumenterede udgifter på følgende
områder:
a) Kørsel til lejre og ture
b) Kørsel til ulønnede ledere
c) Materialer
ad. a. Der kan max. udbetales 2x det beregnede medlemstilskud til
den enkelte kreds/korps.
ad. b. Der kan ydes tilskud til kørselsudgifter til ulønnede ledere og
instruktører efter kommunes laveste takst. (Dog kun, såfremt
der er over 5 km mellem hjem og aktivitetssted).
Der kan max. udbetales 3x det beregnede medlemstilskud til
den enkelte kreds/korps.
ad. c. Tilskud ydes til såvel dagligt forbrug som større nyanskaffelser
eks. patruljeudstyr og lign.
Tilskud ydes ikke til administration, fortæring og lignende.

§4

Tilskud til lokaler og anlæg:
Tilskud til egne- og lejede lokaler ydes efter Folkeoplysningslovens bestemmelser med følgende tilføjelse:
Der ydes tilskud med 75% af de tilskudsberettigede udgifter.
For medlemmer over 25 år sker der reduktion i forhold til, at 6 børn giver 1
voksen fri.

§5

Høring/udtaleret:
Spejdersamvirket kan stille forslag til budget og afgiver udtalelse til budgetforslag.
Foreningernes ønsker til nye anlæg eller anlægsforbedringer:
Spejdersamvirket afgiver forslag til prioritering af fremsendte ønsker i forhold
det på budgettet afsatte anlægsbeløb.
Spejdersamvirket afgiver endvidere udtalelse til ansøgning fra foreninger om
tilskud til anlægsudgifter.
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§6

Mødestruktur for møder mellem Spejdersamvirket og Fritids- og
Kulturudvalget:
Der afholdes 2 årlige møder mellem samvirkerne og Fritids- og Kulturudvalget.
Et møde afholdes i maj måned (bl.a. drøftelse af kommende budget) og et
møde i september måned (bl.a. drøftelse af det konkrete budgetforslag).

§7

Ikrafttræden, ophævelse m.v.
Brønderslev ordningen er gældende fra 1. januar 2013.
Ordningen kan af begge parter opsiges med et års varsel til en 1. januar.

§8

Tvivlsspørgsmål:
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende denne ordning afgøres af Byrådet efter
indstilling fra Fritids- og Kulturudvalget.

Senest redigeret den 31. januar 2013
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