Retningslinjer for tilskud til
aktiviteter for børn og unge i Herlev
Kommune i henhold til
folkeoplysningsloven
§1
Ansøgning om tilskud til et kalenderår efter lovens kapitel 5, tilskud til aktiviteter for børn og unge
under 25 år, indgives til Kultur og Fritid senest den 1. oktober året før.
Ansøgningen bilægges et budget over forventede aktivitetstimer for det ansøgte kalenderår. Såfremt
budgettet varierer fra det opnåede aktivitetstimetal i den senest afsluttede periode 1/8 - 31/7
vedlægges tillige en skriftlig begrundelse.
§2
Tilskud ydes til aktivitetstimer afviklet som fast trænings-/mødevirksomhed i Herlev samt til
weekendture og andre lejre med overnatning både i ind- og udland. Ved beregning af
aktivitetstimetallet ved arrangementer med overnatning medregnes tiden fra afrejse til hjemkomst
divideret med 3. Ved opgørelse af aktivitetstimer til fast trænings-/mødevirksomhed medregnes tiden
fra aktivitetens start og til slut. Tid til klargøring, oprydning, omklædning, bad m.v. medgår ikke.
En aktivitetstime er en time, hvor en træner eller leder forestår aktiviteten. I aktivitetstimetallet kan
enkeltdagsarrangementer herunder turnerings-og træningskampe samt endagsture m.v. i og udenfor
Herlev ikke medregnes.
§3
Til foreninger, der etablerer aktiviteter for handicappede, ydes tilskud uanset alder.
§4
På grundlag af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget samt det af Kultur- og Fritidsudvalget
godkendte budgetterede aktivitetstimetal for den enkelte ansøger meddeles de enkelte foreninger
tilskudstilsagn senest den 1. december for det efterfølgende kalenderår.
Kultur og Fritid kan, efter samråd med Forenings- og Fritidsrådet, beslutte, at der ydes forhøjet tilskud
til aktiviteter, der skønnes at have særligt behov.
§5
Det af Kultur- og Fritidsudvalget godkendte tilskudstilsagn vil blive udbetalt med 50 % i februar
måned og 50 % i september.
§6
Senest den 1. oktober hvert år indberetter den enkelte forening for den senest afsluttede periode 1/8 31/7: Deltagerantal, aktivitetstimer og aktivitetsuger.
Endvidere gives oplysning om antal aktive deltagere i alt herunder fordeling på aktive under 25 år
med bopæl i Herlev Kommune, antal aktive under 25 år med bopæl udenfor Herlev Kommune samt
antal aktive over 24 år.

Indberetningen foretages på et særligt skema. Rigtigheden af indberetningen
bekræftes ved underskrift af foreningens ansvarlige og den valgte revisor.
§7
Såfremt en forening har etableret undervisning i h.t. lovens kapital 4 indgives særskilt opgørelse herfor
efter de af Kommu-nalbestyrelsen godkendte regler for tilskud til undervisning m.v.
§8
Senest den 1. august hvert år fremsender den enkelte forening dokumentation for den samlede
egenbetaling indbetalt af de tilskudsberettigede deltagere i form af et regnskab for foreningens sidste
regnskabsperiode. Dokumentationen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til aktiviteter for børn
og unge, jf. dog § 3, ikke overstiger egenbetalingen for de tilskudsberettigede deltagere. I deltagernes
egenbetaling kan betaling for deltagelse i fester o.lign. samt betaling for materiel, herunder
sportsudstyr, uniformer m.v. ikke indgå. Ligeledes kan indtægter fra sponsorer, bankospil,
indsamlinger m.v. ikke indgå i opgørelsen af deltagernes egenbetaling.
Tilskud, der ikke opfylder ovenstående betingelser, skal tilbagebetales. Såfremt regnskabet viser, at
deltagernes egenbetaling er mindre end det kommunale aktivitetstilskud i foreningens
regnskabsperiode, skal det overskydende beløb tilbagebetales eller beløbet vil blive modregnet i det
tilskud, der udbetales i september måned. Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af
foreningens ansvarlige og den valgte revisor.
§9
Foreninger skal overfor Forenings- og Fritidsrådet, gennem vedtægter eller lignende, dokumentere
deltagerindflydelse på virksomhedens ledelse.
§ 10
Foreninger skal overfor Forenings- og Fritidsrådet dokumentere, at foreningen er hjemmehørende i
Herlev Kommune samt oplyse hvem, der med bopæl i kommunen er ansvarlig overfor
Kommunalbestyrelsen. Forenings- og Fritidsrådet kan, efter indstilling fra foreningen, godkende, at
dette ansvar varetages af en bestyrelse.
§ 11
Overholder en forening ikke de i nærværende retningslinjer fastsatte regler for tilskud, regnskab og
opgørelser, kan Kultur og Fritid, efter samråd med Forenings- og Fritidsrådet, beslutte at
udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode.
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