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Tjekliste vedr. foreningstilskud – kasserer 
 
1)  Medlemstilskud ydes til alle børn og unge under 25 år, som er medlem af en fol-

keoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde på 
Bornholm. 

2) Lokaletilskud ydes til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der 
ejes eller lejes af folkeoplysende foreninger til frivilligt folkeoplysende fore-
ningsarbejde for børn og unge under 25 år. 

Foreninger som udelukkende har aktiviteter for medlemmer over 25 år skal ikke indsende 
ansøgning. 

Ansøgning indsendes til Skole, Kultur og Fritid inden 1. april. 

Regnskabsperioden følger kalenderåret. 

Foreningens CVR-nummer, hvor foreningens bankkonto/girokonto er tilknyttet som 
NemKonto, skal oplyses.  

Foreningen skal håndtere tilskudsmidlerne økonomisk forsvarligt og samtidig sikre, at regn-
skab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. 
 
Regnskab skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med 
de regler, der er fastsat i eller i henhold til folkeoplysningsloven. (Kommunens regelsæt 
findes på: www.brk.dk/borger/kultur-fritid ) 

  
 
 



 

Medlemstilskud: 

a) Antallet af aktivitetsmedlemmer (inkl. ledere og instruktører) opgøres pr. 31/12. 

b) Et barn betragtes som et selvstændigt medlem fra det år, det fylder 5 år. 

c) Et aktivitetsmedlem indgår i tilskudsberegningen, når der foreligger dokumentation 
for kontingent-/deltagerbetaling eller bidrag, som medlemmet skaber ved sin arbejds-
indsats. 

Eksempler på indtægtsgivende arbejdsindsats: Overskud ved salg af lodsedler, salg af 
egne fremstillede materialer, bilvask, loppemarked etc.  

d) Et aktivitetsmedlem er en person, der har betalt kontingent i minimum tre måneder i 
løbet af året (dvs. en person, der kun deltager i en weekendlejr, tæller ikke med i antal 
aktivitetsmedlemmer). 

e) Dokumentation skal forefindes, men skal ikke indsendes. 

f) Medlemslister skal forefindes, men skal ikke indsendes. 

g) Foreninger, der har aktiviteter for medlemmer både over og under 25 år, skal opgøre 
kontingentmassen for begge aldersgrupper. 

h) Såfremt foreningen opererer med familiekontingenter, skal der foreligge opgørelse 
over antal familier og fordelingen af personer over og under 25 år. 

http://www.brk.dk/borger/kultur-fritid
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i) Tilskuddet fastsættes en gang årligt som et fast beløb pr. aktivitetsmedlem. (i 2016 
121 kr. og i 2017 130 kr.) dog maks. 50% af den samlede kontingentbetaling. Dvs., at 
kontingentet skal ligge på godt 250 kr., for at foreningen får maks. tilskud. 

 

 

Lokaletilskud / regnskab: 

a) Antal afholdte aktivitetstimer i lokalet/lokalerne opgøres for kalenderåret. 

b) Bad og omklædning er ikke aktivitet. 

c) Ved lejrophold medregnes samtlige timer fra ankomst- til afrejsetidspunkt. 

d) En aktivitetstime er en klokketime, hvor der i et lokale foregår planlagt folkeoply-
sende aktiviteter for mindst 5 medlemmer. 

e) Tilskud til rytterstue ydes med maks. 1,25 time pr. uge pr. 5 medlemmer - dog højst 4 
timer pr. dag. (Der ydes ikke tilskud til stald). 

f) Antal aktivitetstimer i ridehaller kan max. være 25 timer x antal medlemmer. 

g) Der ydes tilskud til foreningsbaserede fitness-aktiviteter, hvor der er tale om aktivite-
ter på hold. 

h) Ved taktikmøder og socialt samvær i forbindelse med en aktivitet, kan der beregnes 
max. 20 min. pr. gang til taktikmøde og max. 20 min. pr. gang til socialt samvær. Ti-
den skal fremgå af aktivitetsplan. 

i) Dokumentation for opgørelse af timeforbruget skal forefindes, men skal ikke indsen-
des. 

j) Det anbefales, at de tilskudsberettigede lokaleudgifter samles på en konto i forenin-
gens regnskab - evt. med underkonti svarende til ansøgningens pkt. A-I. (Gør det 
nemmere at udfylde ansøgningsskema og lokaleudgifterne kan aflæses i regnskabet). 
Der henvises til bilaget ”Tilskudsberettigede udgifter”.  

k) Såfremt lokalet ud-/fremlejes skal indtægt oplyses og dermed modregnes i udgifter-
ne. 

l) Udgifter til gebyrer opkrævet ved brug af haller mv. er ikke tilskudsberettigede. 

m) Dokumentation for udgifter skal forevises på forlangende. 

n) Udgifterne skal være opdelt som ansøgningsskemaet foreskriver. 

o) Ved nye lejemål eller engangs lejemål vedlægges lejekontrakt - fx lejrpladser. 

 

Lokaletilskud / Budget: 

a) Såfremt de budgetterede aktivitetstimer og/eller driftsudgifter er mere end 6 % høje-
re end i regnskabet, anføres begrundelse i rubrikken ”Foreningens evt. bemærknin-
ger”. 

 

Blanketten/tilskudsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse. 

Blanketten/tilskudsregnskabet skal påtegnes og attesteres af foreningens revisor. 


