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Randers Kommune             Kultur og Borgerservice             Kultur- og fritidsafdelingen           Laksetorvet           8900 Randers C 

 

Eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter 
 
Udgiftstyper Tilskudsberettigede  Ikke tilskudsberettigede 
   
Renter / bidrag af prioritetsgæld Renter og administrationsbidrag af prioritetsgæld anvendt 

til lokalemæssige formål. Ved prioritetsgæld forstås som 
hovedregel lån optaget med pant i fast ejendom.  
Ved ny- eller ombygning skal ibrugtagningsattest indsen-
des til kultur- og fritidsafdelingen. Der ydes tidligst tilskud 
fra det tidspunkt, hvor attesten er udstedt. 

Afdrag på gæld, renter af almindelige kautionslån og 
kassekreditter. 
Der ydes ikke tilskud til morarenter og gebyrer. 

   
   
Husleje  Private lokaler og andre faste lejemål, hvortil der er knyt-

tet en lejekontrakt. 
Nye lejemål skal godkendes til tilskud før ibrugtagning. 
Lejekontrakten indsendes til fritids- og kulturafdelingen. 
Ændring af tidligere godkendte lejekontrakter skal god-
kendes til tilskud før ibrugtagning. 
Ved ny- eller ombygning skal ibrugtagningsattest indsen-
des til fritids- og kulturafdelingen. Der ydes tidligst tilskud 
fra det tidspunkt, hvor attesten er udstedt. 

Der ydes ikke tilskud til depositum 

   
   
Hytteleje 
 

Leje af hytter til weekendture og sommerlejre o. lign.; 
men kun i Danmark og Sydslesvig.  
”Løse” lejemål, dvs. enkelte lejemål, hvor foreningen lejer 
lokaler for weekender, enkeltdage, enkelttimer. 
 

Entrégivende arrangementer. 
Overnatning på vandrerhjem, campingpladser, sommer-
huse, feriecentre o. lign. 
Skolehytter, kommunale hytter eller lokaler, der er givet 
tilskud til efter anden lov. 

   
   
Ejendomsskatter og renovation Ejendomsskatter, renovation og rottebekæmpelse.  
   
   
Forsikringer vedrørende egne lokaler Bygnings-, brand-, glas- og kummeforsikring. Erhvervs-, ulykkes-, ansvars- og løsøreforsikring. 

Falckabonnement. 
   
   
Forsikring vedrørende lejede lokaler Glas- og kummeforsikring. Bygnings-,erhvervs-, ulykkes-, ansvars- og løsøreforsik-

ring. Falckabonnement, 
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Ordinær vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse af gulve, vægge og lofter. 

Udskiftning af sikringer og elpærer.  
Udskiftning af eksisterende låse.  
Ved tvivlstilfælde: Kontakt  kultur- og fritidsafdelingen. 

Forbedring, renovering og ændring af lokaler, f.eks. op-
sætning af nye vægge, flytning og etablering af elstik, nyt 
køkken.  
Nøgler. 
Vedligeholdelse og reparation af inventar, gardiner, lam-
per. 
Drift og reparation af opvaskemaskiner, vaskemaskiner, 
køleskabe og frysebokse.  

   
   
Opvarmning, vand og el. Udgifter til el, vand og varme.  Gebyrer, tillægsafgifter. 
   
   
Rengøring Udgifter til løn indberettet til SKAT. 

Rengøringsartikler, opvaskemiddel, viskestykker, 
toiletpapir, køkkenruller, håndsæbe og leje af måtter. 
Vask af håndklæder, der benyttes på toiletter  

Maskinopvaskemiddel, filtersalt og afspændingsmiddel. 

   
   
Tilsyn Udgifter til tilsyn med lokalerne (åbne- og lukkefunktion), 

herunder løn til inspektør (indberettet til SKAT), transport 
i forbindelse med tilsyn af egne hytter. 
Abonnement på tyverialarm. 

Tilsyn med selve aktiviteterne i lokalerne. 
Udgifter til trænere og instruktører. 
Udgifter til alarm som er selvforskyldt. 

   
   
Haller i Randers Kommune Særlig hallejetilskudsordning.  Aflyste timer eller timer hvor der ikke er aktivitet. 
   
   
Bowlinghaller samt haller uden for Randers Kommune 
over 800 m

2 

 

Til lejeudgift til bowlinghaller samt haller uden for Ran-
ders Kommune over 800 m

2
. 

 

Lejeudgift, der ligger ud over  
aktivitetstimer 216,75 (2008-takst), 226,50 (2009- takst)  
Entrégivende arrangementer. 
Bankospil o. lign. 

   
   
Ridehaller Til lejeudgift til ridehaller med tilhørende faciliteter. Stald og udendørs arealer. 
   
   
Rytterstuer Lejeudgift til max. 1 ¼ time pr. 5 medlemmer pr. uge, 

(dog max. til 28 timer pr. uge.) * 108,35 kr. (2008 takst),  
113,25 (2009- takst) 

 

   
   
Energibesparende foranstaltninger Hvis der foreligger en energiattest og kun efter forudgå-

ende aftale med kultur- og fritidsafdelingen. 
 

   

 


