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Kommunen yder lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for medlemmer 
under 25 år, som foregår i foreningers egne eller lejede lokaler, herunder haller og 
lejrpladser. 
 
Ved haller forstås idræts-, svømme-, skøjte, ride-, tennis- og squashhaller og andre 
tilsvarende haller på mindst 800 m2. 
 
Lokaletilskuddet ydes i henhold til § 25-28 i folkeoplysningsloven samt § 15-17 i 
folkeoplysningsbekendtgørelsen. 
 
Ansøgningen om lokaletilskud sker ved at udfylde ansøgningsskemaet i foreningsportalen, 
se følgende vejledning herom. 
  
Som del af ansøgningen skal der uploades en redegørelse for beregningen af det antal 
aktivitetstimer, som indtastes i skemaet.  
 
Ansøgningen skal e-godkendes til sidst.   
 
Aktivitetstimer i egne og / eller lejede lokaler 
Her indtastes det aktivitetstimetal, der har været i de lokaler, haller eller lejrpladser, som 
der ansøges om lokaletilskud til. 
 
Ved en aktivitetstime forstås 1 time, hvor foreningen for mindst 2 medlemmer har 
gennemført aktiviteter inden for rammerne af foreningens formål. Det kan være træning, 
undervisning, kampe, turneringer o.l. men også samling/samvær i klublokale/rytterstue 
eller lignende efter træning f.eks. med teoretisk input eller lignende. For rytterstuer kan der 
højst medregnes 1¼ time om dagen pr. 5 medlemmer. Dog kan der maksimalt medregnes 
4 timer pr. dag, hvor rideklubben har aktivitet, dvs. typisk 47 uger á 7 dage. 
 
Bestyrelsesmøder, juleafslutning, sommerlejr og lignende kan også medregnes som 
aktivitetstimer.  
 
Ved beregning af aktivitetstimer på lejre, er det kun er de timer, hvor der foregår egentlige 
forenings- eller spejdergruppeaktiviteter, der kan medregnes. Der kan ikke medregnes 
timer, hvor deltagerne sover, der er fri leg, transport til og fra lejren, eller der ikke foregår 
aktiviteter på linje med dem, der er nævnt i afsnittet ovenfor. For ”almindelige” spejderture 
med overnatning og lignende, kan der - uden nærmere dokumentation - medregnes 18 
timer pr. hele døgn. 
 
Det er de faktisk gennemførte aktivitetstimer, der skal opgives i skemaet, og den 
beregning/redegørelse, der ligger til grund for de indtastede aktivitetstimer, skal uploades.  
 
På grund af restriktionerne under Coronapandemien har mange foreninger ikke kunnet 
afvikle deres normale aktiviteter i hverken 2020 eller 2021. 
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Regeringen har imidlertid givet kommunerne mulighed for at yde tilskud til foreninger på 
grundlag af et aktivitetsniveau svarende til det normale før Corona. I Gentofte Kommune 
er det derfor besluttet, at foreninger kan vælge at indtaste det samme aktivitetstimetal som 
det, der galt for 2019. Hvis aktiviteten i 2019 af en eller anden grund var lavere end 
normalt, kan man i stedet indtaste gennemsnittet af aktivitetstimerne for 2017, 2018 og 
2019. 
  
Medlemstal i egne og / eller lejede lokaler  
Her indtastes det antal medlemmer, der anvender de lokaler, som der søges om tilskud til. 
 
Tilskudsberettigede lokaleudgifter og indtægter 
 

• Renter af prioritetsgæld for lån, hvor låneprovenuet er anvendt til 
anlægsudgifter til det lokale, hal eller lejrplads, som der ansøges om 
lokaletilskud til. 
Her anføres renteudgifter og eventuelt kurstab ved omprioritering, men ikke afdrag 
eller tinglysnings- og lånesagsgebyrer. 
  

• Lejeudgifter for lejede lokaler, haller eller lejrpladser 
Her anføres de lejeudgifter, der har været 
 

• Skatter, afgifter og forsikringsudgifter vedr. lokaler, haller eller lejrpladser 
Her anføres udgifterne til ejendomsskat, renovation, forsikring samt abonnement til 
foreningsportalen ol. 
  

• Udgifter til almindeligt vedligeholdelse af lokaler, haller eller lejrpladser 
Almindeligt vedligehold omfatter: 
- regninger fra håndværkere, som har udført vedligeholdelsesarbejde 
- indkøb af maling, pensler mv. 
- forplejning på arbejdsdage ol. 
- udskiftning af inventar som f.eks. lamper, tæpper, hårde hvidevarer og 
foreningens PC, hvis denne bruges af foreningens medlemmer. 
- daglig vedligeholdelse af ridehusbund kan medregnes med ½ time pr. dag i den 
periode, hvor rideklubben har aktivitet - typisk 47 uger á 7 dage 

  
Der gives ikke tilskud til: 
- vedligeholdelse af udearealer 
- vedligeholdelse af stalde 
- materialer til brug for foreningens aktiviteter (f.eks. bolde, gymnastikredskaber ol.)  
- anskaffelser af nyt inventar 
- toiletpapir, køkkenruller, el-pærer, duge, viskestykker, porcelæn, bestik, 
potteplanter ol 
- gaver som f.eks. vin, teaterbilletter eller lignende, som gives som tak for indsatsen 
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ved en arbejdsdag eller lignende 
  

• Udgifter til opvarmning og belysning i lokaler, haller eller lejrpladser 
Her anføres dokumenterede regnskabsførte udgifter til opvarmning og belysning.  
 

• Udgifter til rengøring og fornødent tilsyn med lokaler, haller eller lejrpladser 

Her anføres udgifter til rengøringspersonale og rengøringsmidler samt rimelige 

udgifter til fornødent tilsyn med lokalerne.  

 

Fornødent tilsyn omfatter tilsyn med de lokaler, som lokaletilskuddet vedrører, med 

henblik på at forbygge hærværk, indbrud ol. og for at opdage, om sådant måtte 

være sket, eller der skulle være sprunget et vandrør eller lignende.  

 

Fornødent tilsyn kan således omfatte f.eks. åbning og lukning af lokalerne samt en 

rundering i løbet af dagen. For rideklubber accepteres tilsyn på 1 time om dagen 

alle årets dage. 

• Indtægter af en hver art ved udlejning eller fremleje mv. af lokaler, haller eller 
lejrpladser 
Hvis der er indtægter fra udlejning af de lokaler, der søges tilskud til, f.eks. fra 
udlejning til private fester eller andet, skal disse udgifter anføres. 
 

 
De indtastede beløb skal umiddelbart kunne aflæses i foreningens regnskab, og hvis dette 
undtagelsesvis ikke er tilfældet, skal der uploades et notat, som beskriver, hvordan tallene 
i ansøgningen er beregnet på grundlag af tallene i regnskabet. 
 
Der ydes ikke lokaletilskud til følgende 
Under ovennævnte punkter skal det bemærkes, at der ikke ydes tilskud til   

• lokaleudgifter i forbindelse med offentlige arrangementer, hvor der opkræves entre 

• lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af 
spil, som f.eks. bingo, andespil og lignende, hvor der indgår en økonomisk gevinst 
for foreningen 

• udgifter til lokaler, hvor der samtidig er adgang mod betaling, bortset fra 
svømmehaller 

• udgifter til renovering af egne sommerhuse og weekendhytter 

• udgifter til leje af lokaler/lejrskoler uden for Danmark og det sydlige Sverige  
 
Underskrift 
Når ovenstående er udfyldt, skal ansøgningen e-godkendes i foreningsportalen.    
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Sådan beregnes lokalestilskuddet 
Det forventede lokaletilskud beregnes automatisk af foreningsportalen, mens 
oplysningerne tastses ind i skemaet. Der kan dog komme justeringer ved kommunens 
gennemgang af ansøgningen. 
 
Beregningen af lokaletilskuddet sker som udgangspunkt på grundlag af de faktiske 
udgifter, men staten har fastsat, hvor stort et tilskud en aktivitetstime maksimalt kan 
udløse. For 2021 er disse satser 141,33 kr. for almindelige lokaler, haller og ridehaller mv. 
og 282,22 kr. for haller på mere end 800 m2. 
 
Det betyder, at det er aktivitetstimesatser gange antallet af aktivitetstimer, som anvendes, 
hvis de faktiske udgifter er større end beregningen på grundlag af aktivitetstimerne. 
 
 
 
Det lyder indviklet, så her er det vist med et eksempel: 
I 2021 er en forenings samlede udgifter opgjort til 183.456 kr., aktiviteterne er opgjort til 
1234 timer, og der er 789 medlemmer i foreningen, der anvender lokalerne, hvoraf de 456 
er over 25 år.   
 
Faktiske udgifter    183.456 kr. 
Aktivitets time beregning: 1234 timer * 141,33 kr. =  174.401. kr. 
 
Der tages udgangspunkt i det laveste af de to beløb, dvs. de 174.401kr. 
 
Reduktion for antallet af medlemmer på over 25 år: 456/789 = 57,8 % 
57,8 % af 174.401 kr. = 100.804 kr. 
 
Tilskudsberettiget beløb: 174.401 – 100.804 = 73.597 kr. 
 
Kommunen yder 75 % i tilskud, dvs.75 % af 73.597 kr. = 55.198 kr. 
 


