Bornholms Regionskommune – Skole, Kultur og Fritid
Oplistning af driftsudgifter, der er tilskudsberettigede i forbindelse med egne/lejede lokaler
A. Renter af prioritetsgæld
B. Lejebeløb - lejede lokaler

Fremgår af opgørelse fra kredit-selskab.
Fremgår af lejekontrakt, der også beskriver, hvorvidt indvendig vedligeholdelse er for lejer eller udlejers regning. Hvis
der ikke står noget om el, vand og varme er det inkl. i lejebeløbet.
C. Skatter og afgifter
Ejendomsskat og vand- og kloakbidrag.
D. Forsikringer
Kun bygningsforsikring - minus løsøre.
E. Ordinær vedligeholdelse
Kun udgifter til den ordinære vedligeholdelse på bygningen, - forbedring indgår kun såfremt der er tale om
driftsbesparende foranstaltninger.
Ved større arbejder kontaktes Fritid & Kultur forud (ex. ny varmeinstall., udbedring af tag, hoveddør, vinduer, etc.).
Værktøj/små anskaffelser til udførelse af vedligehold. (max. kr. 500) (f.eks. pensler, tommestok, savklinge o.lign., men
ikke delvis dækning af større anskaffelser).
Lyskilder (pærer og lysstofrør) indgår.
Reparation af køkkenmaskiner, vaskemaskiner, TV osv. indgår ikke.
Vedligeholdelse af udendørsarealer i tilknytning til bygningen indgår ikke - dog indgår udgifter til kloak.
Udgifter til udskiftning af olietank indgår.
Lovmæssige krav til etabl. af ventilation af skydebaner.
F. Opvarmning og belysning El, fjernvarme, olie og gas samt brændsel.
G. Rengøring
Rengøringsartikler, rengøringsmaskiner, samt skatteindberettet løn og andre lønmodtagerudgifter. (Indberetning til
skattevæsenet skal foreligge).
H. Fornødent tilsyn
Abonnement alarmsystem/vagtselskaber, herunder evt. telefonabonnement til skytter, samt skatteindberettet løn.
(Indberetning til skattevæsenet skal foreligge).
I. Driftsbesparende foranstalt. F.eks. isolering, vand eller energibesparende tiltag, som ellers ikke er tilskudsberettiget.
Indtægter ved udlejning
Lejeindtægter inkl. godtgørelse for forbrug af el, vand og varme skal oplyses.
Nettolokaleudgifter
Det beløb, der danner grundlag for tilskud.










Der kan alene medtages udgifter, der er afholdt/betalt i det kalenderår, der aflægges tilskudsregnskab for.
Lokaletilskud beregnes på grundlag af antal aktivitetstimer i de tilskudsberettigede lokaler.
Ved opgørelse af medlemstal skal samtlige aktive medlemmer i foreningen oplyses (inkl. ledere/instruktører).
Et barn betragtes som selvstændigt medlem fra det år, det fylder 5 år.
Definition af et lokale: Et rum der kan aflukkes.
Beregning af en aktivitetstime i et lokale: Der skal være mindst 5 til stede i lokalet (Der kan dog være enkelte aktiviteter, hvor dette ikke er muligt, ex.: 2 ryttere og
2 heste i en ridehal tæller så 2/5 time, eller 4 badmintonspillere tæller 4/5 time). Der kan ikke tælles timer, når medlemmerne er udendørs. Beregning af timer i
rytterstue er lovbestemt. Antal aktivitetstimer i ridehaller kan max. være 25 x antal medlemmer. Timer i forhold til fitness-aktiviteter medregnes alene, hvor der er
tale om aktiviteter på hold.
Ved taktikmøder og socialt samvær i forbindelse med en aktivitet, kan der beregnes max. 20 min. pr. gang til taktikmøde og 20 min. pr. gang til socialt samvær.
Tiden skal fremgå af aktivitetsplan.
Omklædningsrum indgår ikke i beregningen, med mindre der foregår egentlig foreningsvirksomhed i rummet. - (Tid til bad og omklædning kan ikke medregnes.)
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