TILSKUDSORDNING
FOLKEOPLYSENDE FORENINGER
Dette er en vejledende udgave af
Randersordningen og dækker
derfor ikke alle variationer og
undtagelser. Læs den fulde tekst
på www.foreninger.randers.dk.

GODKENDT SOM FRIVILLIG
FOLKEOPLYSENDE FORENING
For at blive godkendt som folkeoplysende forening, skal foreningen:
• have et folkeoplysende formål, der
er formuleret i godkendte vedtægter
• tilbyde folkeoplysende aktivitet
efter folkeoplysningsloven
• have en bestyrelse (man bestemmer selv hvor mange, men helst et
ulige antal)
• være demokratisk opbygget (alle
medlemmer har stemmeret, medlemmerne vælger bestyrelsen)
• bygge på aktivt medlemskab og
have mindst 5 betalende medlemmer
• som udgangspunkt være åben
for alle (kriterier som køn samt
firmasport tillades i modsætning til
eks. et alderskriterie)
• høre hjemme i Randers Kommune
• have en aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig (aktivitet mindst
20 gange årligt fordelt over mindst
5 måneder) og ikke være oprettet
eller drevet i kommercielt øjemed
For alle foreninger gælder, at hvis
der er medlemmer under 15 år skal
foreningen overholde reglerne i lov
om børneattester.

GODKENDELSE AF VEDTÆGTER
Der er krav til vedtægterne i en folkeoplysende forening. De skal minimum
indeholde følgende punker:
• Foreningens formål
• Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (et ulige antal
anbefales)
• Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
• Foreningens hjemsted (at den hører hjemme i Randers Kommune)
• Betingelser for medlemskab
• Tegningsret for foreningen (hvem kan underskrive og udtale sig på foreningens vegne)
• Procedurer for vedtægtsændringer
• Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
Hvis en forening ikke ønsker at efterleve ovenstående krav, kan man
sagtens fungere som forening alligevel – man er blot ikke godkendt som
folkeoplysende forening hos Randers Kommune.

TILSKUDSGODKENDT
For at kunne søge tilskud til lokaler og aktiviteter (medlemmer og kurser)
skal foreningen udover at være godkendt som folkeoplysende forening
også opfylde kravene herunder:
• Foreningen skal have planlagte aktiviteter for børn og unge under 25 år.
• Medlemmerne i foreningen skal indmeldes individuelt og skriftligt
• Foreninger, der primært baserer sine aktiviteter på digitale netværk, skal
have mindst 30 pct. af aktivitetsgangene gennemført med fysisk fremmøde.
• Foreningen skal indsende regnskab og anden dokumentation for tilskuddets anvendelse mv. i overensstemmelse med reglerne i folkeoplysningsloven senest 31. marts.
• Foreningens tilskudsregnskab skal være offentlig tilgængelig.

LOKALER
Lån af lokale
Godkendte folkeoplysende foreninger kan få anvist et kommunalt lokale,
gymnastiksal, idrætshal, svømmehal og udendørs anlæg.
Som udgangspunkt skal man være medlem i foreningen for at kunne
deltage i foreningens aktiviteter og dermed tage ophold i foreningens lånte
eller lejede lokaler.
Priser
Foreningen betaler et gebyr pr. time i skolesvømmehaller, skoleidrætshaller og øvrige haller (selvejende og kommunale). For mindre haller er prisen
kun 2/3 heraf.
Benyttelsen af idrætshaller til foreningers sportsskoler i skolernes ferieperioder er gratis.
Hvis foreningen opkræver entre, betaler foreningen den fulde timepris.
Tilskud til foreningens egne lokaler
Hvis en godkendt folkeoplysende foreningen også er godkendt til at søge
tilskud, så kan foreningen søge om tilskud til lokaleudgifter til egne eller
lejede private lokaler. Hvis man kun har aktiviteter for og kun har medlemmer over 25 år, kan man ikke søge lokaletilskud.
Der kan søges 75 pct. tilskud til de tilskudsberettigede lokaleudgifter. Til
forbrugsafgifter (lys, vand, varme) ydes 65 pct. tilskud.
Ansøgere, der ønsker at søge om nye lokaletilskud, skal indsende ansøgning senest 1. februar.
Hvis en forening udlejer eller udlåner egne lokaler til andre end kommunale institutioner, bliver foreningen modregnet i lokaletilskuddet.

Vær opmærksom på, at der skal søges om lokaletilskud og at ikke alle
ansøgninger imødekommes.

AKTIVITETSTILSKUD
(MEDLEMMER OG KURSER)
Medlemstilskud
Medlemstilskud gives til aktive
medlemmer i aldersgruppen 0-24
år, der har været medlem i mindst 3
sammenhængende måneder i året
før. Medlemstallet opgøres hvert år
pr. 1. januar.
Klippekortsordningen kan accepteres ud fra nærmere fastsatte regler jf.
idrætsforbundenes centrale foreningsregister på www.medlemstal.dk
Kursustilskud
Der gives tilskud til nuværende og
kommende bestyrelsesmedlemmer,
ledere og instruktører i tilskudsgodkendte folkeoplysende foreninger.
Foreningen kan få dækket 75 pct. af
udgifterne til kurser i Danmark. Tilskud ydes til kursus,- opholdsudgifter,
ikke til transportudgifter.
Der er en øvre grænse for hvor meget
foreningen kan få i tilskud pr. person
pr. år.
Der er efter aftale med forvaltningen
mulighed for tilskud til lokal kursusaktivitet og foredrag, arrangeret af
forvaltning, samt foreningsudvikling
efter en på forhånd godkendt plan.

I Randersordningen kan du læse
mere om flerstrengede foreninger og
familiemedlemskaber.
Medlemstilskud kan gives til tilskudsgodkendte folkeoplysende foreninger, dog højst et beløb svarende
til egen deltager betaling.
Typisk ligger et medlemstilskud
årligt omkring 130 kr. pr. medlem
under 25 år.
Ansøgningsfrister
Ansøgning om lokaletilskud og medlemstilskud skal indsendes normalt
senest 1. februar i tilskudsåret.
Ansøgning om kursustilskud og
lokaletilskud til enkelte lejemål (altså
ikke fast lejemål) sker med ansøgning kvartalsvis og med ansøgningsfrist 31.december.
Udviklingspulje
Udviklingspuljen på 400.000 kr. kan
søges af tilskudsgodkendte frivillige
folkeoplysende foreninger, aftenskoler samt selvorganiserede grupper til
projekter, der udvikler aktivitets- og
undervisningstilbud gennem nye initiativer og aktiviteter. Projektet skal
have et folkeoplysende sigte.
Der er ansøgningsfrist den 1. januar,
1. april, 1. august og 1. oktober.

BORTFALD AF TILSKUD
Foreninger, der ikke opfylder betingelserne for opnåelse af tilskud, kan
miste tilskud for den pågældende tilskudsperiode og allerede udbetalte
tilskud kan kræves tilbagebetalt.

SATSER
Se de aktuelle satser for tilskud og gebyrer på www.foreninger.randers.dk

Kultur og fritid
Randers Kommune
www.foreninger.randers.dk
Januar 2020

