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Gældende

TILSKUDSGUIDEN
- Frivillige Folkeoplysende Foreninger Version 1.0 (opdateret d. 2 april 2019)

Godkendt af Folkeoplysningsudvalget
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INTRODUKTION TIL TILSKUDSGUIDEN
Denne guide skal hjælpe dig som folkeoplysende forening til at blive klogere på, hvordan du søger om tilskud efter
Folkeoplysningsloven og Frederikshavn Kommunes vedtagne Folkeoplysningsordning.
Guiden har sit afsæt i Folkeoplysningsordning for Frivillige Folkeoplysende Foreninger – vedtaget af Frederikshavn Byråd i 2018.
Guiden har effekt fra regnskabsår 2019. Vi opfordrer dig til at læse selve ordningen for at få den fulde forståelse af
tilskudsudbetalingen.
Guiden hører politisk til under Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid er administrativ
ansvarlig for guiden.
Har du spørgsmål til guiden, kan du kontakte centret på ckf@frederikshavn.dk

OPBYGNING AF GUIDEN

Guiden indeholder informationer om hvilke oplysninger, I som forening skal give til Frederikshavn Kommune, for at opnå et
tilskud.
Guiden fungerer som et konkret værktøj, der gerne skal gøre tilskudsansøgningen så let som muligt.
Bagerst i guiden findes også det gældende takstblad. Her kan der dannes et overblik over de gældende satser og
tilskudsprocenter inden for det folkeoplysende område.
Tilskudsguiden opdateres med baggrund i den budgetramme og takstblad Kultur- og Fritidsudvalget vedtager for det kommende
år. Senest den 1. juli ligger den opdaterede tilskudsguide tilgængelig på foreningsportalen fritid.frederikshavn.dk.

ANSØGNING OG FRISTER

For at modtage tilskud efter de regler, der er fastsat i Folkeoplysningsordningen, skal jeres forening indsende en ansøgning om
tilskud til driftstilskud. Det gøres via fritid.frederikshavn.dk.
Ansøgningen udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående regnskabsår. Ansøgningsfrist er senest den 1. april
for tilskudsperioden 1/1 – 31/12. Til denne frist skal der foreligge et underskrevet regnskab.
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HVEM KAN FÅ TILSKUD?
Kun folkeoplysende foreninger kan få tilskud.
Det er kun foreninger, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven, der kan få driftstilskud. Godkendes I som ny folkeoplysende
forening, har I også mulighed for, efter en konkret vurdering, at få udbetalt en ’startpakke’ som engangsudbetaling. Se takstbladet.
Du kan søge om at blive godkendt på fritid.frederikshavn.dk. Når du søger, skal din forening vedlægge et sæt vedtægter samt en
liste over bestyrelsesmedlemmer. Foreninger kan søge om godkendelse som folkeoplysende forening året rundt. Foreningen kan
senest opnå et tilskud fra den dato, den er godkendt som en folkeoplysende forening.

Hvilke betingelser skal min forening overholde, for at kunne blive godkendt?

• Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser
• Være demokratisk opbygget
• Have vedtægter som indeholder oplysninger om:









Foreningens formål
Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer
Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
Foreningens hjemsted
Betingelser for medlemskab
Tegningsret for foreningen
Procedure for vedtægtsændringer
En bestemmelse om, at et eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kommune

• Have en bestyrelse på minimum 3 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler samt regnskab og
dokumentation for foreningens virksomhed.
• Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
• Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
• Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune
• Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
• Vedhæfte et referat af den stiftende generalforsamling samt budget for minimum det første driftsår.
• Indhente børneattester for de personer, der som træner, leder eller instruktør har direkte kontakt med eller færdes blandt
børn og unge under 15 år. Børneattesterne skal foreningen selv opbevare og kunne fremvise, når/hvis Frederikshavn Kommune
beder om det. Frederikshavn Kommune anbefaler, at der indhentes nye børneattester hvert andet år.
• Sikre medlemmernes data efter databeskyttelsesloven. Vi anbefaler DGI og DIFs vejledning for flere informationer.

Ønsker I hjælp til vedtægter, anbefaler vi DGI’s vedtægtsgenerator. Derudover kan I kontakte Center for Kultur og Fritid på
ckf@frederikshavn.dk. Laver I, som foreningen, vedtægtsændringer, skal I huske at rette henvendelse til Center for Kultur og Fritid.
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HVEM KAN IKKE FÅ TILSKUD?
Nogle foreninger har en konstruktion eller sammensætning, der gør, at den ikke betegnes som en folkeoplysende forening. Det
betyder, at foreningen ikke kan opnå godkendelse som folkeoplysende forening.

Hvornår er min forening ikke folkeoplysende?

•

Hvis foreningens hovedformål er hobbybetonet, faglig, sygdomsbekæmpelse, varetagelse af patientinteresser, service
eller fester og andet socialt samvær, hvor aktiviteterne ikke er anset som folkeoplysende.

•

Hvis foreningen hører under Serviceloven, eller er en frivillig social forening. De kan søge tilskud via § 18 i Serviceloven.
Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at yde tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning.

•

Hvis foreningen "gør noget for andre". En folkeoplysende forening har medlemmer, der "gør noget sammen", det vil
sige, at foreningen bygger på et aktivt medlemskab. Herunder hvis foreningen primært er samlet om fx sociale
aktiviteter, turist- og kulturture.

•

Hvis foreningen er oprettet eller drevet med et kommercielt formål. Foreningen må gerne have aktiviteter, der ikke er
folkeoplysende, og enkeltstående arrangementer ved siden af de kontinuerlige aktiviteter. Der ydes dog ikke tilskud
til disse aktiviteter og arrangementer. Ved tvivl om, hvorvidt en forening er oprettet eller drevet med et kommercielt
formål, er det Folkeoplysningsudvalget, der foretager den endelige vurdering i hver enkelt sag.

•

Hvis foreningen har forkyndende aktiviteter eller gudedyrkelse, som hovedformål.

Når I sammensætter jeres bestyrelse, er det vigtigt, at I som forening holder øje med, at jeres bestyrelsessammensætning flugter
med Folkeoplysningsloven. Det kan I altid sikre, ved at følge nedenstående.

Hvem må ikke være medlem af foreningens bestyrelse?

•

Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til
foreningen eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•

Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder,
der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•

Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

OBS: De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis
hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.
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HVORDAN UDBETALES TILSKUD?
Tilskud udbetales til foreningens CVR-nummer.
Jeres foreningen er forpligtiget til at have et CVR-nummer med en tilknyttet NEMkonto, hvis I ønsker at modtage tilskud. Det er
ikke muligt at modtage udbetalinger og foreningsstøtte til private konti.

Hvad skal vores forening gøre, før den kan få udbetalt tilskud?

1.

I skal skaffe et CVR-nummer. Sådan ét kan I få på Virk.dk, hvor I opretter jer som frivillig forening. (CVR-nummer er et unikt
nummer, som foreningen har – et slags ”CPR-nummer”)

2.

I skal bestille et NemID. NemID bruges til at logge på e-boks og fås på medarbejdersignatur.dk.

3.

Som forening skal I også oprette en Digital postkasse. Det bliver foreningens postkasse, hvor også breve fra offentlige
myndigheder sendes til. Frederikshavn Kommune sender også post til foreningens e-boks. Vi sender ikke til fysiske
postadresser.

4.

I jeres pengeinstitut skal I oprette en NEMkonto, som er den konto, tilskuddet udbetales til. Foreningen vælger selv sit
pengeinstitut.

Herefter er I som forening klar til at kunne modtage tilskud fra Frederikshavn Kommune. Det nævnes, at Center for Kultur og
Fritid ikke har nogen mulighed for at oprette de ovenstående ting for foreningerne.

HVILKE TILSKUDSTYPER FINDES DER?
Frederikshavn Kommune yder 4 forskellige tilskud til folkeoplysende foreninger:
1. Medlemstilskud
2. Lokaletilskud
3. Uddannelse af ledere og instruktører
4. Frivillighedstilskud
Herudover findes der en række puljer, som foreningerne kan søge om støtte fra. Disse er ikke omtalt i denne udgave af guiden, da
den politiske udmøntning endnu ikke er besluttet. Kriterierne for puljerne vil dog blive tilføjet inden den 1. august 2019. Vi henviser
til fritid.frederikshavn.dk eller tilskud@frederikshavn.dk.
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