TILSKUDSREGLER FOR

FORENINGER

FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

VELKOMMEN
Tilskudsreglerne beskriver hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune støtter det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde med økonomisk tilskud og anvisning af kommunale lokaler, haller, udendørsanlæg og mm.
Tilskudsreglerne er kommunens udmøntning af Folkeoplysningslovens regler for det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde.
Alle informationer om tilskud, samt ansøgning om godkendelse til at blive godkendt som folkeoplysende
forening findes på kommunens hjemmeside: www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/
Alle ansøgninger om tilskud og indberetninger foregår via foreningens egen side på Fritidsportalen:
www.fritid.faaborgmidtfyn.dk
Tilskud til foreningsaktiviteter i idrætshaller og svømmehaller (Faaborg og Ringe) er beskrevet i Haltilskudsmodellen. Se også under lokaletilskud.
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HVEM
KAN FÅ STØTTE?
Faaborg-Midtfyn kommune yder tilskud til godkendte foreninger. For at blive godkendt, skal den folkeoplysende virksomhed være etableret af en forening med vedtægter.
Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening fremsendes til Folkeoplysningsudvalget. Selve
godkendelsen af foreningen kan søges hele året.
Nye godkendte foreninger kan godt søge om lokaletilskud det første år ved at indberette et estimeret budget
for det første år - se under lokaletilskud.

TILSKUD OG
UDBETALINGER
Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om
n
n

Medlemstilskud
Lokaletilskud - herunder pulje til energioptimering og vedligeholdelse

Frist 20. april hvert år: Ansøgning om medlems- og lokaletilskud skal indsendes via Fritidsportalen. Energi- og
vedligeholdelsespuljen kan søges 3 gange årligt - 20. januar, 20. april og 20. september.
n

Uddannelsestilskud

Frist 20. april hvert år: Ansøgning om uddannelsestilskud indsendes sammen med bilag for afholdte kurser/
uddannelse for foregående kalenderår.
n

Udviklingspuljen hos Folkeoplysningsudvalget

Frist 3 gange årligt - 20. januar, 20. april og 20. september hvert år.
Se yderligere info om de enkelte tilskud under hvert afsnit.

UDBETALING AF TILSKUD

TILSKUD

udbetales kun, hvis der er
n

søgt om tilskud og nedenstående
info er indsendt inden 20. april

n

afgivet erklæring om indhentning
af børneattester

n

indberettet medlemstal for foregående år (medlemstal fra CFR
hentes automatisk)

n

indsendt revideret og underskrevet regnskab for foregående år

n

oprettet et CVR-nr. til foreningen

Alle udbetalinger af tilskud vil falde i august måned hvert år.
I januar vil der dog blive udbetalt et acontobeløb svarende til 50%
af forrige års lokaletilskud, hvis dette beløb overstiger 20.000 kr.
- resten af tilskuddet udbetales i august måned. Hvis forrige års
lokaletilskud er over 100.000 kr. udbetales acontobeløb på 25% i
hhv. januar og april, og det resterende tilskud udbetales i august og
oktober.
Midler fra udviklingspuljen udbetales efter nærmere aftale.
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FRITIDSPORTALEN

ANSØGNINGER, KONTAKT OG NYHEDSBREVE
Fritidsportalen er en online platform, hvor alle foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommunen kan findes. Her er
kontaktoplysninger, aktivitetsadresser, samt mulighed for at linke til foreningens hjemmeside, beskrive sine
aktiviteter og lægge aktiviteter ind i en kalender. Det giver alle nye tilflyttere såvel som herboende borgere
og foreninger mulighed for at finde den forening man gerne vil være en del af.
Ansøgninger om tilskud foregår via Fritidsportalen på http://fritid.faaborgmidtfyn.dk/
Alle godkendte foreninger SKAL derfor have deres eget login til Fritidsportalen og det er foreningens egen
pligt at opdatere oplysningerne på foreningens egen side på Fritidsportalen.
Nyhedsbreve udsendes 5-10 gange årligt til alle foreninger:
Kommunen trækker løbende foreningernes kontaktoplysninger ud af Fritidsportalen, når der skal sendes
nyhedsbreve eller foretages anden kontakt til foreningerne.
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INDHENTNING AF
BØRNEATTESTER
Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, hvis foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som
led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. lov om indhentelse af
børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.).
Pligten til at afgive erklæring gælder også selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter
eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn
under 15 år.
Erklæringen foretages ved at en tegningsberettiget person fra foreningen ”klikker” ja til erklæringen via Fritidsportalen. Hvis denne erklæring ikke er givet før 20. april vil der ikke blive udbetalt tilskud.
Foreningen kan indhente børneattester på sine trænere, ledere og øvrige frivillige på 2 måder - enten digitalt
med foreningens NEM-ID eller med skriftlig samtykkeerklæring.
LÆS MERE hos politiet: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/

REGNSKAB OG
KONTINGENT
Foreningen skal indsende revideret driftsregnskab og balance til By, Land og Kultur efter afslutningen af et
regnskabsår - senest 20. april. Regnskabet skal være underskrevet af revisorer og den samlede bestyrelse.
Det er en forudsætning for at få tilskud, at der er betalt kontingent for aktiviteten. Dokumentation for betalt
kontingent skal kunne rekvireres. Medlemstilskuddet kan ikke overstige det kontingentbeløb foreningen har
fået ind, i det sidste afsluttede regnskab.
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MEDLEMSTILSKUD
Medlemstilskud ydes til alle under 25 år (0-24 år). Tilskuddet pr. medlem under 25 år er afhængig af det
samlede antal medlemmer under 25 år i samtlige folkeoplysende foreninger i kommunen, og det samlede
budget til rådighed til medlemstilskud. Tilskuddet antages at ligge mellem 80-100 kr. pr. deltager under 25
år (pr. 2016).
Der ydes medlemstilskud til ledere og trænere over 25 år.
Handicappede medlemmer vil få tilskud med en faktor på 1,25 uanset alder.

ANSØGNING OM MEDLEMSTILSKUD
Ansøgningen indsendes senest 20. april via Fritidsportalen, og skal indeholde oplysninger om samlede antal
medlemmer i foreningen, samt antal under 25 og over 25 år.
Medlemstal skal ikke indsendes af foreninger der er medlem af DGI, DIF eller DFIF, da de trækkes fra organisationernes medlemsdatabase (Centralt ForeningsRegister, CFR). Foreninger der er medlem af førnævnte organisationer skal stadig godkende medlemstallene på Fritidsportalen - før tidsfristen.
Foreninger der ikke er medlem af førnævnte organisationer, skal selv indberette deres medlemstal på Fritidsportalen.
Medlemstilskud ydes til medlemmer, der har betalt kontingent i minimum 3 måneder i det indeværende år pr.
31. december.
Antallet af handicappede medlemmer skal oplyses særskilt i ansøgningen.
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UDDANNELSESPULJE
Formålet med uddannelsespuljen er at støtte foreninger der gerne vil uddanne deres ledere, instruktører og
andre frivillige. Puljen skal søges én gang årligt efter kurserne er afholdt i foregående regnskabsår.
Foreninger kan søge om støtte på baggrund af foregående års uddannelses- og kursusudgifter i foreningen relevante bilag/kvitteringer skal indsendes for at kunne få støtte, og det skal fremgå som en post i regnskabet.
Hver forening kan maksimalt få udbetalt støtte svarende til følgende beløbsrammer i forhold til medlemsantallet i det pågældende år kurserne er afholdt. Der gives 100% i tilskud i forhold til de afholdte kursus- og
uddannelsesudgifter inden for disse beløbsrammer:
n
n
n
n

0-100 medlemmer:
5.000 kr.
101-250 medlemmer:
7.500 kr.
251-500 medlemmer:
10.000 kr.
501 eller flere medlemmer: 20.000 kr.

Medlemstal gælder for den samlede hovedforening, og IKKE opdelt på afdelinger - med mindre det er juridisk/
økonomisk adskilte afdelinger/foreninger.
Puljen støtter ikke:
n
n

Kurser i udlandet
Transport og overnatning

I øvrigt gælder:
n

		
n

		
n

Hvis puljens budget overskrides, vil der blive fratrukket en procentdel af alle tilskud, så budgetrammen
kan holdes.
Folkeoplysningsudvalget kan beslutte om en del af puljens midler skal anvendes til lokale kurser, træner/leder-akademier, eller lign. f.eks. i samarbejde med DGI/DIF/DUF eller andre relevante organisationer.
Andre kommuners kursuspakker er tilskudsberettiget på lige fod med kurser hos DGI/DIF/DUF m.fl.

ANSØGNING TIL UDDANNELSESPULJEN
Frist 20. april hvert år.
Ansøgning om tilskud til uddannelse sendes sammen med bilag for afholdte kurser/uddannelse for foregående kalenderår.
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LOKALETILSKUD
Der ydes støtte med 65% af driftsudgifterne i forbindelse med brug af egne eller lejede lokaler.
Vedrørende idrætshaller og svømmehaller - se Haltilskudsmodellen.
Reduktion i lokaletilskuddet for voksne medlemmer over 25 år: Når 65% af driftsudgifterne er beregnet, så fratrækkes
halvdelen af den procentsats som foreningens medlemmer over 25 år udgør.
En yderligere beregning med en ”loftmodel” foretages for at give en rimelighedsbetragtning af om foreningens lokaletilskud står i rimeligt forhold til antallet af deltagere. Dyre lokaler med få deltagere kan derfor give et reduceret lokaletilskud.
50 % af eventuelle lejeindtægter skal fratrækkes inden beregning (foretages i selve ansøgningen online).
Udgifter til almindelig vedligeholdelse og energioptimering søges gennem Energi- og vedligeholdelsespuljen (se senere).

ANSØGNING OM LOKALESTILSKUD
Lokaletilskud ydes på basis af det forgående års driftsudgifter. Ansøgningen indtastes på Fritidsportalen senest
20. april for at komme med i beregningen af lokaletilskud for indeværende år.
Ansøgningen skal indeholde specificerede oplysninger om det foregående års tilskudsberettigede udgifter til
egne og lejede lokaler, lokalernes art samt beliggenhed.

UNDERAFDELINGER
Underafdelinger i hovedforeninger med speciallokaler, hvor kun et begrænset antal medlemmer deltager i en
aktivitet, bliver lokaletilskuddet opgjort på baggrund af det konkrete medlemstal af selve aktiviteten.
Eksempelvis fitness lokaler, der ikke kan bruges til andre aktiviteter.

EKSEMPEL

X forening har driftsudgifter på 100.000 kr. og søger om det fulde beløb (uden vedligeholdelsesudgifter).
X forening har 60 medlemmer i alt, hvoraf de 10 er over 25 år.
Dvs. 65% af ansøgt beløb = 65.000 kr. X forenings medlemmer over 25 år udgør 16,67% af alle medlemmer - og halvdelen af dette er 8,33%. Det giver et fradragsbeløb på 5.415 kr. (8,33% x 65.000 kr.)
og tilskudsbeløbet bliver dermed 59.585 kr. (65.000 kr. fratrukket 5.415 kr.).
LOFT-MODELLEN
Efter at lokaletilskuddet er blevet beregnet som ovenfor, så forholdes tilskudsbeløbet til antallet af medlemmer i hver forening (se forklaring af “Loft-modellen”). Eksemplet her giver et beløb på 993 kr. pr.
medlem i X forening (59.585 kr. delt med 60 medlemmer). I dette eksempel angiver vi et ”loft på lokaletilskuddet” på 500 kr. pr. medlem. Da X forenings lokaletilskud ligger over 500 kr. vil det endelige tilskudsbeløb (bevilling) derfor blive 30.000 kr. (60 medlemmer x 500 kr.). En konkret vurdering af X forenings forhold omkring lokaler vil samtidig blive gennemført inden et endeligt tilsagn.
Hent ”beregner” og regn dit lokaletilskud ud her: www.fmk.dk eller på Fritidsportalen
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LOFTMODELLEN - VURDERING AF LOKALETILSKUDDET
Der er et fleksibelt ”loft” for lokaletilskud. Loftet udregnes årligt på baggrund af foreningernes ansøgninger.
Loftet udregnes ved at beregne lokaletilskud pr. medlem til hver forening, og efterfølgende sortere foreningerne efter lokaletilskud pr. medlem - sorteret med foreningen med laveste tilskud pr. medlem først til den
forening med højeste tilskud pr. medlem sidst. Ud fra sorteringen, vedtages der årligt et ”loft”, afhængigt
af en rimlighedsbetragtning af tilskud pr. medlem. De foreninger der ligger over det årlige vedtagne loft, vil
højest få lokaletilskud der svarer til loftet. F.eks. 500 kr. pr. medlem.
Loftmodellen skal give en rimelighedsbetragtning i udnyttelsen af et lokale, samt en sammenligning med de
øvrige foreninger i kommunen. En form for benchmarking, hvor man kan se hvilke lokaler der er billigst og
dyrest pr. medlem.
Inden der gives endeligt tilsagn om lokaletilskud vil foreninger, der ligger over loftet få en konkret vurdering,
hvor nedenstående forhold i anvendelsen af lokaler vil indgå. Hvis der er særlige forhold som begrunder andet end at følge modellen, bliver der taget hensyn hertil.

ANVENDELSEN AF LOKALER
Folkeoplysningsudvalget ønsker at der kommer større gennemsigtighed i hvad den enkelte forening søger og
får af tilskud, samt at lokaletilskuddets størrelse i større grad sættes i forhold til anvendelsen af et lokale og
hvor mange medlemmer der bruger det - herunder f.eks. udnyttelsen af kvadratmeterne.
Hvis en forenings lokaletilskud vurderes at skulle nedsættes efter beregning af loftmodellen, gøres det ud fra
en konkret vurdering af disse principper:
n

n

n
n

Lejepriser på lokalet og kontingentpriser skal være rimelige - også i forhold til andre foreninger i kommunen
Vejledende m2-priser for forskellige lokaler i kommunen skal kunne danne grundlag for en konkret vurdering af et lokales pris
En sammenligning af foreningernes lokaletilskud i forhold til antal medlemmer.
Benyttes lokalet af andre eller indgår det i øvrige sammenhænge.
Det skal være muligt at forbedre driftsøkonomien i et lokale/
klubhus ved at flere lejer sig ind eller bruger de samme lokaler
ved at kun 50% af en lejeindtægt fratrækkes det ansøgte
NYE FORENINGER
beløb, når de søger om lokaletilskud. Dette skal give et
Nye foreninger skal under ansøgstørre incitament til skabe bedre udnyttelse og indtjening
ningen af lokaletilskud, indberette
til et lokale, hvilket bevirker en mere bæredygtig drift af
et estimeret budget frem til afslutlokalet/klubhuset. I det tilfælde hvor 2 eller flere foreninning af kalenderår.
ger deler et lokale/klubhus, er det kun den forening der har
Ved endt kalenderår skal regnskaansvaret for udlejningen og dermed en indtægt i regnskabet,
bet opgives, hvorefter kommunen
der skal fratrække 50% af indtægterne fra udlejning.
vil give et yderligere tilskud eller
opkræve en tilbagebetaling, afhængig af differencen på det estimerede- og aktuelle regnskab.
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LOKALETILSKUD YDES TIL FØLGENDE DRIFTSUDGIFTER
TILSKUD FOR EGNE LOKALER GIVES TIL
n Renteudgifter til lån, som er brugt til at finansiere anlægsudgifter til lokalet
n
Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen
n
Opvarmning, belysning, rengøring, og evt. fornødent tilsyn.
TILSKUD FOR LEJEDE LOKALER GIVES TIL
n
Lejeudgiften
n
Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning,
rengøring og fornødent tilsyn.
Almindelig vedligeholdelse søges under energi- og vedligeholdelsespuljen.

LOKALETILSKUD SÆRREGLER
GOLFKLUBBER

Klubhusene hos de 2 golfklubber i Faaborg og Ringe vurderes konkret, og der gives tilskud på baggrund af
antal godkendte m2. Klubben skal søge igen ved udvidelse af antal m2.

RIDEKLUBBER

Rideklubbers lokaletilskud beregnes på baggrund af indberettede aktivitetstimer. KL’s takst på 126,61 kr.
pr. time (2016 tal), dog med maksimum af 1.600 timer. pr. år. Lokaletilskuddet vil aldrig blive højere end de
faktiske driftsudgifter. Som følge af nye tilskudsregler for rideklubberne er der i årene 2016-18 vedtaget en
overgangsordning.

VEJLEDENDE M2 PRISER FOR FØLGENDE LOKALER
I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE
Vurderet vejledende lejepris (gennemsnitlig) pr. m² i på disse områder i 2015:
Tillige opdeles disse i 2 relevante hovedpunkter by og land (by defineret ved Faaborg og Ringe og land defineret ved øvrige byer og opland).
Det vurderes, efter bedste evne, at niveauet er:
TYPER AF LOKALER

Kr./m² By

Ridehaller

150,-/m²

Fitness

650,-/m²

Squash

750,-/m²

Klubhuse
Spejderhytter
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Kr./m² Land
300,-/m²

400,-m²

300,-/m²

300,-/m²

200,-/m²

FORNØDENT TILSYN
n

n

n
n

Ved fornødent tilsyn forstås åbne/lukke funktion, samt tilsyn af teknisk karakter i tilskudsberettigede
klubhuse/lokaler, hvor det vurderes nødvendigt, set i forhold til bygningsmasse og/eller tekniske forhold.
Begrundet ansøgning med dokumentation/opgørelse over forrige års udgifter skal sendes til godkendelse.
Det skal bemærkes, at tilsyn i nogle tilfælde kan være inkluderet i lejen af lokalet.
Ovenstående gælder for alle foreninger - det er dog primært rideklubber der benytter sig af denne
mulighed.

ENERGI- OG
VEDLIGEHOLDELSPULJE
Energi- og vedligeholdelsespuljen kan kun søges af folkeoplysende foreninger.
Folkeoplysningsudvalget har oprettet en Energi- og vedligeholdelsespuljen, der støtter foreninger, i egne
eller lejede lokale, med at energioptimere og vedligeholde lokalerne, så de fremstår rimelig i forhold til den
aktivitet der udfoldes. Puljen lægger særlig vægt på at støtte tiltag der kan nedsætte energiforbruget, samt
andre renoveringer der kan bidrage til at nedbringe foreningernes driftsomkostninger på lokalerne.
Følgende bliver prioriteret
n
n
n
n

Almindelig vedligehold
Energioptimerende tiltag
Renovering i forbindelse med at flere foreninger samles i et klubhus/lokale
Ansøgninger hvor flere foreninger søger sammen

Puljen støtter ikke:
n

n
n

Investeringer i nye anlæg, med mindre det er energioptimerende tiltag. Anlægsprojekter og nye investeringer henvises til andre puljer
Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne
Vedligeholdelse af udendørsanlæg. Snerydning, klipning af hegn mv.

Yderligere økonomiske kriterier:
n

n

n
n

n

Vedligeholdelsesprojekter kan støttes med 65% af de samlede udgifter, fratrukket halvdelen af den
procentsats som foreningens medlemmer over 25 år udgør.
Hvis foreningens ansøgning til puljen udgør en udvidelse af lokaletilskuddet, kan folkeoplysningsudvalget vælge at nedsætte tilskuddet fra puljen.
Energioptimerende projekter kan støtte op til ca. 75% af de samlede udgifter
Der kan som udgangspunkt kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser, hvis udgiften er mindre end
udgiften til reparation.
Bevilgede midler skal være anvendt senest i kalenderåret efter bevillingen.

Energi- og vedligeholdelsespuljen kan søges 3 gange årligt - 20. januar, 20. april og 20. september.
Der afsættes årligt 500.000 kr. til energi- og vedligeholdelsespulje.
SØG energi- og vedligeholdelsespuljen på http://www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/
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UDVIKLINGSPULJEN HOS
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET
Udviklingspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger og andre typer foreninger f.eks. selvorganiserede
grupper, hvis formål falder uden for andre tilskudsmuligheder.
RETNINGSLINJER FOR UDVIKLINGSPULJEN
Folkeoplysningsudvalget har oprettet en udviklingspulje, der kan søges til folkeoplysende aktiviteter og kan
bruges, hvor det øvrige tilskudssystem ikke dækker. Ligeledes kan puljen søges af andre foreninger eller selvorganiserede grupper. Ansøgningen skal have relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte.
Puljen kan bl.a. anvendes til:
n
Etablering af nye foreninger og nye grene i eksisterende foreninger.
n
Nye initiativer.
n
Partnerskaber: Mulighed for at søge støtte til opstart af Samarbejdsprojekter med f.eks. andre foreninger/aftenskoler, institutioner, idrætsfaciliteter, frivillige sociale eller kulturelle foreninger, øvrige aktører
mv. eller
n
Den åbne skole”, hvor der kan søges støtte til opstart af projekter mellem skole og foreninger eller
projekter i samarbejde med andre offentlige institutioner.
n
Initiativer eller projekter, der kan skabe aktiviteter for udsatte eller funktionshæmmede boregere vil
blive prioriteret højt.
n
Talentarbejde - der kan gives støtte til talentudvikling af børn og unge.
n
Nye aktiviteter - f.eks. tilpasset befolkningens nye idrætsvaner.
n
Udviklingsarbejde.
n
Sundhedsfremmende foranstaltninger.
n
Tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper.
n
Aktiviteter, der går på tværs af discipliner og/eller foreninger.
n
Enkeltstående projekter.
n
Yderligere relevant uddannelse.
Til eksisterende foreninger ydes ikke tilskud til:
n
Lokaler
n
Rejser
n
Materiel
n
Redskaber/rekvisitter
n
Lignende, der ikke i sig selv medfører ny aktivitet
Folkeoplysningsudvalget kan fravige ovenstående principper for nyetablerede foreninger eller ved nye aktiviteter i etablerede foreninger, hvor anskaffelse af materiale mv. er en forudsætning for start af nye initiativer.
Foreninger, der har modtaget tilskud, skal kunne dokumentere de afholdte udgifter og ikke forbrugt tilskud
skal tilbagebetales.
Egenfinansiering skal udgøre en del af projektet, men vil bero på en konkret vurdering fra projekt til projekt.
Puljen har et budget på 250.000 kr. og de fordeles ved 3 årlige ansøgningsfrister henholdsvis 20. januar, 20.
april og 20 september. Fordelingen vil være ca. 1/3 af budgettet til hver uddeling.
Kultur og Fritid kan administrativt bevilge tilskud under 5.000 kr. Dette behandles løbende og gives som
orientering til Folkeoplysningsudvalget efterfølgende.
Søg Udviklingspuljen på http://www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/
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BRUG AF
LOKALER, HALLER
OG UDENDØRSANLÆG
Folkeoplysende foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune kan få anvist nedestående ledige lokaler, herunder
idrætshaller og andre haller samt udendørs anlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne.
Lokalerne anvises i prioriteret rækkefølge:
1. Kommunale lokaler mv.
2. Lokaler mv., der benyttes til uddannelse til student, HF, almen voksenuddannelse, grundlæggende
social- og sundhedsuddannelse, sygeplejerske, radiograf, samt til centre for undervisningsmidler.
Dette gælder dog ikke lokaler mv., der tilhører private gymnasier og studenter- og hf-kurser.
3. Regionale lokaler mv.
4.		 Statslige lokaler mv.
Lokaler og udendørs anlæg stilles til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr, samt med den
indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.
Anviste lokaler må ikke anvendes til private arrangementer.
Der opkræves gebyr for visse kommunale lokaler/faciliteter - se under gebyr.

ANSØGNING OM BRUG AF LOKALER
Ved periodelån er ansøgningsfristen senest 1. maj. Ved enkeltstående arrangementer er ansøgningsfristen 14
dage før ibrugtagen.
Særregler
n
Idrætshaller og svømmehaller, der er selvejende institutioner anvises ikke af kommunen, men står
selv for udlejning af deres lokaler. De fleste lokaler bookes igennem Halbooking.
n
Ansøgningen om brug af lokaler på skoler og øvrige institutioner indsendes til den pågældende institutionsleder, som anviser institutionens lokaler. Institutionslederen fastsætter ansøgningsfrister.
n
Ansøgning om benyttelse af øvrige kommunale lokaler mv. søges gennem fritidsportalen
n
Vedrørende brugen af udendørsanlæg rettes henvendelse til Natur og Parkafdelingen.

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF KOMMUNALE LOKALER
Ledig skolekapacitet i folkeskolernes åbningstid stilles i princippet til rådighed for anvisning til fritidsvirksomhed. Det er dog den enkelte skoleleders ansvar at vurdere, om den aktuelle fritidsvirksomhed er forenelig
med folkeskolens tarv.
Eventuel aflysning af aktiviteter mv. skal altid meddeles servicelederen.
Folkeskolearrangementer, der kræver aflysning af anvist fritidsvirksomhed, skal af skolen/institutionen være
bekendtgjort for initiativtageren senest 3 uger forud.
Ved anvisningen af lokaler til brug for overnatning fremsender udlåneren kopi af bevillingen til brandinspektøren og udlevere instruktionsmateriale vedrørende brandmæssige forhold. Ved alle lokaleudlån udleveres ”Instruks for benyttelse af
lokaler mm.”. Det er foreningslederens ansvar, at den udleverede instruks efterleves.
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Såfremt andet ikke er anført i den udleverede instruks, skal foreningslederen senest 8 dage før første benyttelse af et anvist lokale, kontakte skolen/institutionen for aftale om praktiske forhold og særlige lokale bestemmelser.
Ved manglende oprydning og/eller aftalt rengøring og ved beskadigelse af bygninger og inventar mv. opkræves
betaling herfor.

IDRÆTSHALLER OG SVØMMEHALLER
- HALTILSKUDSMODEL
Faaborg-Midtfyn Kommune giver yderligere tilskud til foreningernes betaling af halleje, således at foreningens
egenbetaling bliver (2016-priser):
HALLER OG ANNEKSER

Kr. pr. time

1 hal

70-130 kr.

½ hal

35-65 kr.

Anneks

40-80 kr.

Særligt for BROBYVÆRKSHALLEN
Stort sportsflade

55-95 kr.

Lille kulturflade

40-80 kr.

SVØMMEHALLEN

Kr. pr. time

25 m bassins og børnebassin

212 kr.

25 m bassin (under forudsætning af, at den anden halvdel af 25 m bassinet kan
udlejes til anden side)

181 kr.

½ 25 m bassin (under forudsætning af, at den anden halvdel af 25 m bassinet kan
udlejes til anden side)

128 kr.

Børnebassin (under forudsætning af, at 25 m bassinet kan udlejes til anden side
Varmtvandsbassinet

75 kr.
212 kr.

SÆRLIGT FOR SVØMMEHALLEN
Udgifter til livredder giver kommunen ikke støtte til.
Hvis flere foreninger lejer sig ind i samme time, vil foreningsprisen nedsættes med 20% pr. forening.

BRUG AF LOKALER

til ikke-folkeoplysende virksomhed og til foreninger, som ikke er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn
Kommune
Kommunen er ikke forpligtet til at anvise lokaler til ikke-folkeoplysende virksomhed og til foreninger, som ikke
er hjemmehørende i kommunen. Kommunen kan derfor afslå at udlåne offentlige lokaler, eller alternativt opkræve betaling til dækning af rengøring, varme-, el- og vandforbrug samt eventuelt pedelbistand.
I visse situationer vil der i forbindelse med aktivitet eller arrangement være tale om en kombination af folkeoplysende og ikke-folkeoplysende virksomhed. I sådanne situationer skal de lokaler, som anvendes til folkeoplysende virksomhed stilles til rådighed vederlagsfrit. Derimod falder de tilknyttede aktiviteter ikke ind under
folkeoplysningsloven. Der kan derfor gives afslag op lokaler til disse formål eller opkræves betaling for anvendelsen.
Der opkræves ikke betaling for overnatning, når der er tale om arrangementer, hvor kun foreninger hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager.
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GEBYR
Der opkræves gebyr for anvendelsen af kommunale faciliteter:
FACILITET

Gebyr (2016 takster)

Boldbaner

4.000 kr. pr. bane

Gymnastiksale

57,50 kr. pr. time

Idrætshallerne ved henholdsvis Faaborg Gymnasium, Midtfyns
Gymnasium og Toftegårdsskolen
Brug af kommunale baderum
Kommunale klubhuse og klublokaler
(hvis de benyttes af 1-3 foreninger)

102,50 kr. pr. time
8.739 kr. om året
81,90 kr. pr. kvm om året

Der ydes ikke lokaletilskud til betaling af hallejen i selvejende haller i Faaborg-Midtfyn Kommune samt til
betaling af gebyrer.
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KONTROL AF
REGNSKAB, MEDLEMSSKABER OG TILSKUD
Kommunen foretager løbende stikprøvekontrol af foreningernes regnskab, medlemsskaber og tilskud hos
eksternt revisionsfirma. Dette gør kommunen for at sikre at godkendte foreninger anvender tilskud efter
gældende regler. Foreninger skal på forlangende kunne indsende:
n

		
n
n
n
n

		
n

Foreningens samlede rengskab med revisor og bestyrelsens påtegning samt særskilt oplysning om den
samlede kontingentindtægt og offentlig tilskud.
Originalbilag tilhørende regnskab.
Oplysning om kontingentsatserne.
Foreningens vedtægter, samt referat af senest afholdte generalforsamling.
Dokumentation for medlemssammensætning. Kommunen kan forlange medlemslisterne fremsendt til
dokumentation ved en uvildig person.
Oversigt over foreningens aktiviteter, samt hvor ofte og hvor længe de kører.

Tilskud der ikke er anvendt i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommunens regler og folkeoplysningslovens retningslinjer, skal tilbagebetales til kommunen.
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