
Velkommen



Ansøgning om driftstilskud

Der er frist for ansøgning om tilskud den 1. april 2022

HUSK at læse tilskudsguiden som I finder på Fritidsportalen

Fritidsportalen - fritid.frederikshavn.dk 

Login: brugernavn og kodeord – nyt fra 2022: bestyrelsesmedlemmer 

• Alle der har modtaget tilskud i 2021 skal indsende et regnskab

• Regnskab indsendes ved indberetning (regnskab og baggrundstal)



Indberetning

Tilskudstyper:

• Medlemstilskud

• Lokaletilskud (OBS: vedligeholdelse over 50.000 kroner)

• Frivillighedstilskud

• Transporttilskud

• Uddannelsestilskud (søges separat)

Stil endelig spørgsmål undervejs 



Indberetning

Driftstilskud:

• Regnskab og baggrundstal

• Medlemstilskud

• Lokaletilskud (lokale 1, 2, 3, 4 og 5)

• Frivillighedstilskud

• Transporttilskud

Tilskud udbetales i to rater (aconto og endelig afregning)



Regnskab og baggrundstal

• Regnskab uploades 

• Erklæring om indhentelse af børneattester

• Medlemstal

• Egenbetaling for medlemmer under 25 år

Ved driftstilskud på 300.000 kr. eller derover skal  regnskabet revideres 

af en registreret eller statsautoriseret revisor



Medlemstilskud

• Aktivitetstimerne er de timer foreningen aktivere sine medlemmer 

under 25 år

• Ordinær og ekstraordinær foreningstid

• Både timer i Danmark og i udlandet kan medtælles 

• Aktiviteterne skal være foreningsetablerede, programlagte og 

annoncerede sociale aktiviteter

• Ved sociale aktiviteter, skal der altid være mindst 5 medlemmer 

under 25 år tilstede for at aktiviteten kan medtælles



Medlemstilskud

• Gruppering af medlemmer (0-18 år, 18-24 år og handicappede 

medlemmer under 25 år) - hver gruppering udløser en faktor

• Der ydes 1 krone pr. aktivitetstime

• Max 80 % af egenbetalingen 

• Grænseværdier (min. 25 og max. 800 timer pr. medlem pr. år)

Der kan indberettes planlagte aktivitetstimer i perioden 1/1 til 31/7-2021 

samt 17/12 til 31/12 2021



Lokaletilskud

Lokaletilskud ydes til de lokaler, der danner ramme for foreningens 

folkeoplysende aktiviteter 

• egne eller lejede lokaler 

• lokalerne skal være godkendt og beliggende indenfor landets 

grænser eller i Sydslesvig 

• Lejrpladser (udendørsplads som indrettes til lejr eller 

lejrovernatning)

• rytterstue



Lokaletilskud

Lokaleindtægter

• Folkeoplysende foreninger medtages 50 % af indtægten

• Ved ikke folkeoplysende foreninger modregnes 100 %

Landets kommuner må ikke yde direkte eller indirekte støtte til private 

eller kommercielle aktiviteter



Lokaletilskud

• 75 % til driftsudgifterne

• 65 % forbrugsudgifterne

• 25 års reglen – ændringer fra 2022 (OBS: trænere, ledere og 

bestyrelsesmedlemmer betragtes ikke som medlemmer)

• Vedligeholdelse over 50.000 kroner

Lokaleudgifterne skal altid stå rimeligt i forhold til jeres aktiviteter og 

medlemstal



Billedfelt

Lokaletilskud

Der ydes ikke lokaletilskud til: 

• udendørsarealer og –anlæg

• stald

• lokaler der er omfattet af gebyrordningen



Frivillighedstilskud

• Ulønnede trænere, ledere og instruktører

• Aktiviteter for børn og unge under 25 år

• Gaver, gavekort og mundering

• 80 % til faktiske afholdte udgifter

• Op til 3.000 kroner pr. frivillig 

Det påhviler jeres forening og den enkelte frivillige at sikre sig, at gældende 

skatteregler er overholdt



Transporttilskud

• Foreningsetableret transport inden for landets grænser, for deltagere under 25 år

• Ud over 66 km pr. kørsel (over 33 km hver vej)

• Udgiften beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km

• Ved nødvendig kørsel i lejet bus indberettes 40 % af udgiften 

• Der er afsat 600.000 kroner i budgettet 

Hvis de indberettede transportudgifter overstiger det budgetterede beløb, tildeles 

ansøgerne deres relative andel af det budgetterede



Uddannelsestilskud

• Ulønnet leder- og instruktørarbejde 

• Løbende aktivitet for medlemmer under 25 år

• 80 % til faktiske afholdte udgifter 

• Kursusforbundne udgifter (kursusgebyr, opholdsudgifter, transportudgifter)

• Billigste offentlige transportmiddel – www.rejseplanen.dk 

• Op til 7.000 kroner pr. person pr. år

• Der kan gives tilskud til dommerkurser, forudsat kursisten er ulønnet 

Tilskud kan søges løbende (frist 1. april det efterfølgende år)



Kontaktoplysninger

Tanja Hansen

Team Fritid og Folkeoplysning

Center for Kultur og Borgerservice

Telefon 98 45 90 11 | Direkte 60 61 41 23

Fritid.frederikshavn.dk | Frederikshavn.dk

Direkte mail: tasv@frederikshavn.dk

Hovedmail: fritid@frederikshavn.dk
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