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MEDLEMSTILSKUD
Medlemstilskud ydes til medlemmer under 25 år.
Medlemstilskuddet gives på baggrund af de timer, foreningen aktiverer sine medlemmer under 25 år i løbet af et kalenderår. Jeres
forening skal til Frederikshavn Kommune oplyse, hvor mange timer, jeres foreningens medlemmer under 25 år bruger på
foreningens folkeoplysende formål. Vi kalder det ”aktivitetstimer” og ”aktivitetstimeantal”.
Når I oplyser jeres aktivitetstimeantal, skal I oplyse aktivitetstimerne for medlemsgrupperne fra 0-17 år, fra 18-24 år og for
handicappede medlemmer fra 0-24 år. Det skal I, fordi der er forskel på, hvor meget en aktivitetstime udløser i støtte for hver af
grupperne.

Hvordan defineres et medlem under 25 år?
Som en person med et personligt medlemskab, hvor der betales et fast kontingentbeløb. Et medlem kan indgå i opgørelsen
med flere aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt kontingent for hver aktivitet.

Hvordan defineres og anerkendes et handicappet medlem under 25 år?

Handicappede medlemmer forstås som:
Medlemmer, hvis handicap medfører, at de ikke kan dyrke aktiviteten på lige fod med øvrige aktive medlemmer. Det vil sige,
at der i forbindelse med dyrkelse af aktiviteten vil være behov for nogle ekstra hjælpeforanstaltninger. Dette kunne være en
ekstra dedikeret hjælpeinstruktør.
Sådan kan foreningen få tilskud til et handicappet medlem:
Foreningen skal årligt indhente handicaperklæringer på sine handicappede medlemmer, før at disse kan betragtes som
handicappede medlemmer i tilskudsøjemed.
Erklæringen er en skriftlig erklæring fra forældre/ værge, hvis børn under 18 år dyrker aktiviteter i foreningen som handicappet.
Handicaperklæringer kan findes her på frederikshavn.dk.
Handicaperklæring skal opbevares af foreningen og fremvises, når Frederikshavn Kommune beder om det.
Er dette sikret, kan foreningen indberette medlemmet som handicappet medlem under 25 år.
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Hvem kan ikke defineres og medtages som et medlem?
•

Aktive medlemmer, der er i kontingentrestance for ansøgningsperioden (dvs. kalenderåret/ regnskabsåret).

•

Aktive medlemmer, der ved nyt kalenderår/ regnskabsår er fyldt 25 år (medlemmer, der fylder 25 år i kalenderåret/
regnskabsåret, kan tælles med for hele året).

•

Passive medlemmer.

•

Medlemmer, der ikke overholder den fastsatte grænse for minimumsaktivering på mindst 25 timer/årligt. (se grænser
nedenfor)

•

Kollektive medlemskaber (familie-, skole-, gruppemedlemsskab).

•

Personers deltagelse i enkeltstående arrangementer.

•

Medlemmer fra 25 år og op.

Hvordan opgøres en aktivitetstime og aktivitetstimeantallet?
En aktivitetstime er tid anvendt til aktiviteter omfattet af foreningens primære folkeoplysningsgodkendte formål.
Foreningsetablerede, programlagte, annoncerede sociale aktiviteter, der aktiverer mindst 5 medlemmer, kan medtælles.
Aktiviteter, der ikke er programlagte, ikke er annoncerede eller ikke er i regi af foreningen, kan IKKE tælles med som en
aktivitetstime.
Der skelnes mellem to typer af foreningstid:
Den årlige ordinære foreningstid (træning, kampe, socialt samvær osv. som beskrevet ovenfor), som opgøres på baggrund af
gennemsnittet af de personer, der med aflæsning to gange inden for kalenderåret med 6 måneders mellemrum, er aktive
medlemmer.
Den ekstraordinære foreningstid (lejre, ture, stævner, weekendarrangementer osv.), som opgøres konkret ud fra hver enkelt
aktivitet med antallet af medlemmer og timer brugt på aktiviteten. Ved lejre og lign. må timetallet maksimalt udgøre 16 timer
pr./døgn pr. person.
OBS: vær opmærksom på, at det kun er til sociale arrangementer, at der skal være mindst 5 medlemmer under 25 år, for at det
tæller som en aktivitetstime. Der kan altid, for det enkelte medlem, tælles aktivitetstimer, hvis der er tale om den primære
aktivitet, uanset hvor mange medlemmer, der deltager.
HUSK: Aktivitetstimer for medlemmer over 25 år og egenbetaling fra medlemmer over 25 år skal foreningen ikke oplyse til
Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune har sat grænser på, hvor mange timer et medlem under 25 år skal aktiveres, før det udløser et
medlemstilskud. Det gør vi for at sikre, at folkeoplysningslovens regler om, at de folkeoplysende aktiviteter skal være løbende og
af et vist omfang.
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er egenbetaling,
ogforeningen
hvorfor skal
vores forening
dette?
Hvilke Hvad
aktivitetstimeantal
skal
overholde,
for at oplyse
få medlemstilskud?

For
at Frederikshavn Kommune kan udbetale medlemstilskud, har vi brug for, at jeres forening oplyser, hvor meget jeres
Minimumsgrænse:
medlemmer under 25 år betaler i kontingent mv. i løbet af et kalenderår. Vi kalder det ”egenbetaling”. Kommunen skal kende
Medlemmer
underat25tilskuddet
år skal minimum
aktiveres
timer årligt, for samlede
at det udløser
et medlemstilskud. Det er kun timer i ordinær
dette tal for sikre,
ikke er højere
end25medlemmernes
kontingentbidrag.
foreningstid, der kan tælles med. Timer i ekstraordinær foreningstid kan ikke medtælles for at opfylde minimumskrav.
Egenbetaling består af kontingentbetaling, stævnebetaling – ja indbetalinger fra medlemmer under 25 år – som er med til at
Maksimumsgrænse:
finansiere de aktivitetstimer, som foreningen oplyser til Frederikshavn Kommune. Med andre ord består egenbetaling af mere
end kontingent.
Der må maksimalt indberettes 800 aktivitetstimer pr medlem. Timer derudover betragtes ikke som breddeaktiviteter og
dermed
ikke som
folkeoplysende
aktivitet.
Når I oplyser
egenbetaling
til Frederikshavn
Kommune i forbindelse med jeres tilskudsindberetning, skal I skelne mellem
egenbetaling for medlemmer fra 0-17 år, medlemmer fra 18-24 år, og handicappede medlemmer fra 0-24 år.
HUSK: Aktivitetstimer for medlemmer over 25 år og egenbetaling fra medlemmer over 25 år skal foreningen ikke oplyse til
Frederikshavn Kommune.
Medlemstilskuddet kan ikke udgøre mere end 80 % af medlemmernes samlede egenbetaling. Se eventuelt takstbladet.

Hvad skal vi som forening præcist oplyse, for at få medlemstilskud?

Frederikshavn Kommune beregner medlemstilskud på baggrund af de aktivitetstimer, I som forening oplyser for medlemmer
fra 0-17 år, medlemmer fra 18-24 år og handicappede medlemmer fra 0-24 år. I skal derfor ved indberetning oplyse:
1.
2.
3.

Antallet af jeres medlemmer inden for hver af grupperne
Medlemsgruppernes aktivitetstimer – både ordinær og ekstraordinær foreningstid.
Medlemsgruppernes egenbetaling.

Kommunen vægter hver medlemsgruppe forskelligt, hvilket betyder at:
•
•
•

timer for aktive medlemmer fra 0-17 år vægtes med en faktor 2,
timer for aktive medlemmer fra 18-24 år vægtes med en faktor 1
timer for aktive handicappede medlemmer fra 0-24 år vægtes med en faktor 8.

Vi beregner faktoren med de aktivitetstimer, som I oplyser for hver medlemsgruppe. Denne beregning skal I derfor ikke selv
lave, da den sker automatisk. I skal blot indberette jeres aktivitetstimer for hver af de 3 medlemsgrupper. I skal heller ikke
tænke på udregningen vedr. egenbetalingsloftet, da den også beregnes automatisk.

Jeres samlede beregning af totale aktivitetstimer ganges med den gældende takst på 1 kr.
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