RANDERSORDNINGEN 2022
Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under
folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud, gebyrordning og ekstra
kommunalt lokaletilskud, herunder hallejetilskud. Randersordningen som den er beskrevet i dette dokument
anvendes af forvaltningen som en administrationsvejledning.
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Generelle retningslinjer for tilskud
a.
Berettigede til tilskud:
For at opnå tilskud efter Randersordningen skal følgende betingelser være opfyldt:
1)
Foreningen skal være hjemmehørende i Randers Kommune.
2)
Foreningen skal være godkendt af folkeoplysningsudvalget som en frivillig
folkeoplysende forening i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven med tilhørende
bekendtgørelse og vejledning.
3)
Foreningen skal være åben for alle. Der kan dog ske afgrænsning i forhold til køn,
medlemskab af politiske partier og medlemskab af religiøse bevægelser.
4)
Foreningen skal på forlangende bekræfte, at godkendelsesbetingelserne fortsat er
opfyldt. Eventuelle ændringer i vedtægter mv. skal straks meddeles.
5)
Ansøgning om tilskud skal være indsendt rettidigt.
6)
Medlemmerne i foreningen skal indmeldes individuelt og skriftligt med oplysninger
om navn, adresse og fødselsdato/mdr./år. Elektronisk tilmelding kan anvendes.
7)
Der skal opkræves deltagerbetaling (kontingent). Ledere, bestyrelsesmedlemmer,
instruktører og æresmedlemmer, der ikke samtidigt deltager aktivt i foreningens
aktiviteter, er undtaget fra kravet om deltagerbetaling. Efter beslutning på
foreningens generalforsamling kan medlemmer, der i stedet for betaling af
kontingent yder praktisk arbejde for foreningen, undtages fra kravet om
deltagerbetaling.
8)
Foreningen skal have en almennyttig og kontinuerlig aktivitet. Foreningen skal
således have planlagte aktiviteter for børn og unge inden for foreningens formål
mindst 20 gange årligt fordelt over mindst 5 måneder.
Foreninger, der primært baserer deres aktiviteter på digitale netværk, skal have
mindst 30 pct. af aktivitetsgangene gennemført med fysisk fremmøde. Foreninger
med udelukkende handicappede medlemmer kan modtage tilskud til disse, uanset at
kravet om aktiviteter for børn og unge ikke aktuelt kan opfyldes.
9)
Foreningen skal være indforstået med, at navn, adresse, telefonnummer og
mailadresse på formand og kasserer behandles af forvaltningen til forvaltningens
brug som kontaktoplysninger dog jf. persondataforordningen. Du kan læse mere
herom på https://omkommunen.randers.dk/databeskyttelse..
10)
Foreningen skal indsende regnskab med underskrifter, beretning og anden
dokumentation for tilskuddets anvendelse mv. i overensstemmelse med reglerne i
folkeoplysningsloven. Regnskabet uden underskrifter offentliggøres i henhold til
folkeoplysningsloven.
11)
Foreningen skal have et CVR-nummer og skal tilknytte dette nummer til foreningens
NEM-konto i pengeinstitut, hvortil tilskud kan overføres direkte.
12)
Eventuelle ændringer vedrørende formand, kasserer eller tilskudsansvarlig skal
ændres via foreningsportalen. Ændring af CVR-nummer skal straks meddeles
skriftligt gerne pr. mail eller gennem foreningsportalen.
13)
Foreningen skal overholde reglerne i lov om børneattester.
b.

Ansøgning om aktivitetstilskud (medlemstilskud og kursustilskud) og lokaletilskud
1)
Tilskud skal ansøges digitalt via Randers Kommunes foreningsportalen.
2)
Ansøgning om medlemstilskud og lokaletilskud for et kalenderår skal indsendes, så
det er kommunen i hænde inden en nærmere fastsat frist, normalt senest 1. februar i
tilskudsåret.
3)
Til godkendte foreninger udsendes via foreningsportalen om ansøgningsfristen
direkte til kasserer og tilskudsansvarlig ca. 4 uger før ansøgningsfristen. Endvidere
annonceres i dagspressen om tidsfristen. Det er foreningernes egen forpligtelse at
indsende ansøgning rettidigt.
4)
Ansøgning sendes digitalt med login i foreningsportalen af foreningens formand,
kasserer eller tilskudsansvarlig.
5)
Der kvitteres for modtaget ansøgning via foreningsportalen.
6)
Ansøgning om kursustilskud sker via foreningsportalen med løbende ansøgning med
ansøgningsfrist 31. december. Med ansøgningen skal indsendes kursusprogram og
betalingsdokumentation. Til ”anden kursus aktivitet” sendes ansøgning om
forhåndsgodkendelse pr. mail til forvaltningen og efter godkendelse sendes
ansøgningen via foreningsportalen.
7)
Ansøgning om lokaletilskud til enkelte lejemål sker via foreningsportalen med
løbende ansøgning med ansøgningsfrist 31.december.
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c.
Afregning af tilskud
Afregningsmateriale for det foregående tilskuds år indsendes senest 31. marts. Foreninger
med forskudt regnskabsår dog efter særskilt aftale med kultur- og fritidsafdelingen.
Afregningsmaterialet omfatter:
1)
2)
3)
4)

5)

d.

Underskrifter på afregningsmateriale
1)
Foreningens regnskab eller tilskudsregnskab skal underskrives af hele bestyrelsen
og revisor med påtegning om, at det er revideret i henhold til reglerne i
folkeoplysningsloven.
2)



Det seneste godkendte og reviderede årsregnskab eller
Et særligt udarbejdet revideret tilskudsregnskab, hvis det normale årsregnskab ikke
følger kalenderåret uploades via foreningsportalen.
Oplysning om aktivitetstimer for lejemål på timebasis, afgives via foreningsportalen.
Afregning sker via foreningsportalen for lokaletilskud for de foreninger, der får
lokaletilskud. Der kan kun ansøges om tilskud til udgifter, der er afholdt i tilskudsåret.
Udgifter skal kunne dokumenteres ved kopi af originalbilag.
Bilag, regnskab, medlemslister aktivitetstimetal mv. skal opbevares af foreningen i 5
år af hensyn til eventuel revisionskontrol.

Lokaleafregningen sendes digitalt med login i foreningsportalen af foreningens
formand, kasserer eller tilskudsansvarlig.

e.

Udbetaling af tilskud
1)
A conto lokaletilskud udbetales i fire rater med 20 pct. af det budgetterede tilskud i
hvert kvartal, medens resttilskuddet reguleres efter behandling af afregningen. De
fire rater udbetales den sidste hverdag før 1.marts, 1. juni, 1. september og 1.
december. A conto tilskuddet beregnes ud fra ansøgte beløb eller afregnet tilskud
det foregående år.
2)
Tilskud til enkelte lejemål udbetales efter løbende ansøgning kvartalsvis og snarest
muligt efter endt sagsbehandling.
3)
Medlemstilskud udbetales i to rater henholdsvis den sidste hverdag før 1. maj og 1.
september.
4)
Kursustilskud udbetales til foreningen efter ansøgning for allerede afholdte udgifter
med ansøgningsfrist 1. april, 1. juli, 1. oktober og 31. december. Tilskuddet
udbetales kvartalsvis snarest muligt efter endt sagsbehandling.
5)
Tilskud fra udviklingspuljen udbetales efter behandling i folkeoplysningsudvalget af
indsendte ansøgninger. Ansøgningsfrist er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. .
6)
Udgifter, hvortil der søges tilskud, skal indgå i foreningens regnskab som
selvstændige punkter.
7)
A conto tilskud kan tilbageholdes og udbetalte tilskud kræves tilbagebetalt, hvis
Randers Kommune i løbet af tilskudsåret får oplysninger, der giver grundlag for at
vurdere, at foreningen skal have nedsat eller intet tilskud. Dette gælder også, hvis
foreningen ikke indsender afregningsmateriale, ligesom der kan modregnes for
beløb, som foreningen i øvrigt skylder Randers Kommune.

f.

Nye foreninger
Nye foreninger, der godkendes i løbet af et tilskuds år efter ansøgningsfristen for tilskud, kan
søge medlemstilskud forholdsmæssigt for det antal måneder, der resterer i tilskudsåret.
Foreningen kan ligeledes søge lokaletilskud og kursustilskud for den periode, der ligger efter
godkendelsen. Tilskud til foreninger godkendt i løbet af tilskudsåret ydes inden for en
maksimumsgrænse på 20.000 kr. til den enkelte forening.

g.

Tilskudsaftaler
Folkeoplysningsudvalget kan indgå tilskudsaftaler med foreninger om tilskud til aktiviteter og
faste lokaler for flerårige perioder baseret på foregående års tilskud, når der kan forventes
en fortsat stabil udvikling i medlemstal og aktivitet.

Randers-ordningens størrelse og fordeling
Midlerne til Randersordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fastsættes af byrådet
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efter udtalelse af folkeoplysningsudvalget.
Midlerne opdeles i tre puljer:
a.
En til ekstra lokaletilskud, herunder hallejetilskud.
b.
En til udviklingsmidler
c.
En til kursus- og medlemstilskud.



Gebyrordning
En kommune kan opkræve gebyrer for benyttelsen af kommunale lokaler, hvis indtægten
anvendes til forbedring af det lokaletilskud, som skal ydes efter folkeoplysningsloven.
Randers Kommune opkræver gebyrer med henblik på at yde ekstra lokaletilskud som
beskrevet i afsnit 4.
a.

Skoleidrætshaller
For foreningers benyttelse af ansøgte og anviste timer i skoleidrætshaller
(Nørrevangsskolen, Vestervangsskolen, Hornbæk Skole, Søndermarkskolen, Tirsdalens
Skole og Paderup Gymnasium) betales et gebyr.
For de timer, hvor skoleidrætshallerne er stillet til rådighed for Randers Idrætshaller,
opkræver Randers Idrætshaller gebyret på Randers Kommunes vegne.
Gebyret reguleres årligt med den samme procentsats, som Randers kommunes
gennemsnitlige stigningsprocent for halleje, og afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Gebyret er for 2022 fastsat til 54,00 kr. pr. time, og næste regulering sker 1. januar 2023.



b.

Andre kommunale idrætshaller
For foreningers benyttelse af andre kommunale idrætshaller (Bjerregravhallen, Purhushallen,
Spentruphallen 1 og 2 samt Langvang Atletik og Multihal) betales et tilsvarende gebyr som
for skoleidrætshaller. For den lille hal på Grønhøjskolen betales 2/3 af dette gebyr.

c.

Skolesvømmehaller
For foreningers benyttelse af ansøgte og anviste timer i svømmehaller betales et gebyr af
samme størrelse som for skoleidrætshallerne. For Rismølleskolens svømmesal, Friluftsbadet
Langå og for Blicherskolens svømmesal betales dog et gebyr på 2/3 af gebyret for øvrige
haller. Beløbet reguleres på samme måde som gebyret for skoleidrætshaller.

d.

Kommunale aktivitets- og klublokaler
Der opkræves et gebyr for kommunale aktivitets- og klublokaler, som en eller flere foreninger
har fået stillet fast til rådighed. Gebyret er for 2022 fastsat til 109 kr. pr. m2 og næste
regulering sker 1. januar 2023.

Ekstra lokaletilskud
a.
Hallejetilskud
Der ydes særligt tilskud til timelejen ved leje af timer i idrætshaller hos Randers Idrætshaller
(Arena Randers 2, 3 og 4; Dronningborghallen 1 og 2, Ulvehøjhallen og Tennishallen),
Randers Badmintonhaller (hal 1 og 2), Randers Real Idrætshal, Langå Idrætscenter,
Munkholmhallen, Assentofthallerne (hal 1 og 2), Korshøjhallen, Ommersysselhallen,
Havndalhallen, Romalt Aktivitetshal, Træningshuset i Asferg og RgF Hallen (hal 1), således
at egenbetalingen uanset timeprisen udgør samme beløb som gebyret for benyttelse af
skoleidrætshaller og svømmehaller. For RgF hallen (hal 2, 3 og 4) ydes særligt tilskud til
timelejen svarende til 2/3, ligesom egenbetalingen er på 2/3 af gebyret for øvrige haller.
Tilskuddet ydes til folkeoplysende aktiviteter, hvortil der ikke opkræves entre. Hvis der
opkræves entre, betaler foreningen den fulde timepris, hvortil der ikke kan søges tilskud.
Egenbetalingen dækker alene benyttelse af idrætshallen med omklædningsrum og depoter,
samt adgang til offentligt tilgængeligt cafeterialokale eller opholdsrum. Hvis der herudover
udlejes særskilte klublokaler, motionsrum, administrationslokaler mv., kan der opkræves
særskilt leje herfor.
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Egenbetalingen reguleres på samme måde som gebyrbetalingen.
Der ydes hallejetilskud til timelejen ved lokale foreningers leje af idrætshaller i andre
kommuner, når benyttelsen er en del af en løbende turnering arrangeret af en lokalunion, et
landsforbund, et specialforbund, en kredsforening eller anden sammenlignelig arrangør.
Ved leje til træning eller anden sammenlignelig aktivitet i haller i andre kommuner ydes ikke
særligt hallejetilskud, men alene det i loven beskrevne minimumstilskud plus ekstra
lokaletilskud som nedenfor beskrevet.
Hallejetilskudsordningen gælder også for sammenslutninger af frivillige folkeoplysende
foreninger (specialforbund, kredsforeninger m.fl.), når disse arrangerer aktiviteter, der er
åbne for foreninger og medlemmer i Randers.

b.

Forhøjet tilskud
Foreninger, der har udgifter til egne eller lejede lokaler, får efter folkeoplysningsloven 65 pct.
tilskud til de tilskudsberettigede lokaleudgifter. I Randers Kommune er tilskudsprocenten på
65 pct. hævet til 75 pct. Til forbrugsafgifter (lys, vand, varme) ydes dog kun 65 pct. tilskud.

c.

25-års reglen
Hvis en forening har medlemmer over 24 år (ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer
indgår ikke ved opgørelsen), foretages der efter folkeoplysningsloven en forholdsmæssig
nedsættelse af lokaletilskuddet. I Randers Kommune er denne nedsættelse ophævet pr. 1.
januar 2010 for foreninger, der tilrettelægger og gennemfører aktiviteter for børn og unge
under 25 år.

d.

Særlige lokaletilskud.
Der ydes et særligt kommunalt lokaletilskud til KFUK Spejdermuseum og Randers
Spejdermuseum DDS. Tilskuddet ydes med 75 pct. af udgifterne til husleje, rengøring og
vedligeholdelse og 65 pct. til varme og el. Der fradrages ikke tilskud for den tid, hvor der er
adgang for publikum.
For bowlingklubber dispenseres fra bestemmelsen om, at der ikke ydes tilskud til lokaleleje,
når der samtidigt er adgang mod betaling, således at der ydes tilskud pr. bane.
Almindeligt og ekstra lokaletilskud ydes også til sammenslutninger af frivillige folkeoplysende
foreninger (specialforbund, kredsforeninger mv.), når disse arrangerer aktiviteter, der er
åbne for foreninger og medlemmer i Randers.

e.

Sportsskoler
Til benyttelsen af idrætshaller, herunder birum, til sportsskoler og dermed sammenlignelige
arrangementer, arrangeret af lokale foreninger i samarbejde med landsorganisationer i
skolernes ferieperioder, ydes et ekstra tilskud, så benyttelsen er gratis i selvejende
idrætshaller og svømmebade, og der opkræves ikke gebyr i kommunale idræts- og
svømmehaller.

f.

Udleje/udlån af foreningslokaler
Indtægter ved udlejning og beregnet indtægt ved udlån af foreningslokaler modregnes før
beregning af lokaletilskud.
Indtægter ved udlejning af foreningslokaler til kommunale institutioner eller
samarbejdsprojekter med kommunale institutioner modregnes ikke før beregning af
lokaletilskud.
Enkelt stående udlån til andre foreningers folkeoplysende aktiviteter og hvis bestyrelsen
begunstiger et medlem, der har udført et særligt og længerevarende frivilligt arbejde for
foreningen, ved undtagelsesvist at låne foreningens lokaler til egne ikke kommercielle formål
modregnes ikke før beregning af lokaletilskud.

g.

Hvervningsarrangementer
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I forbindelse med hvervningsarrangementer med gratis adgang (for eksempel åbent hus)
tillades det, at ikke-medlemmer benytter lokalerne i begrænset omfang uden at det har
betydning for størrelsen af foreningens gebyrbetaling eller lokaletilskud.
h.

Aktivitetstimer
Aktivitetstimer anvendes ved lejemål på timebasis.
En aktivitetstime er en klokketime, hvor flere af foreningens aktive medlemmer sammen har
aktivitet i et lokale. En aktivitetstime kan i 2022 maksimalt udløse tilskud til 141,74 kr.
Taksten for svømme- eller idrætshal i 2022 er 287,02 kr.
For rytterstuer beregnes aktivitetstimerne med 1 ¼ time pr. 5 aktive medlemmer pr. uge, dog
maksimalt med 4 timer pr. dag.



Kursustilskud
a.
Almindeligt kursustilskud
1) Økonomi
Ud fra foregående års erfaringer afsættes der et beløb til kursustilskud af den samlede pulje
til kursus- og medlemstilskud. Beløbet er for 2022 fastsat til 900.000 kr. Hvis beløbet ikke
anvendes, overføres det til følgende års medlemstilskud. Hvis beløbet ikke er tilstrækkeligt,
afholdes merudgifterne af de afsatte midler til medlemstilskud det efterfølgende år.
Der ydes tilskud med 75 % af udgifterne til kurser i Danmark for nuværende og kommende
ledere.
Til hver enkelt person kan der på et år højst ydes tilskud med 30.000 kr. til uddannelse af
instruktører, der skal virke i etablerede foreningsaktiviteter.
2) Målgruppe
Tilskud kan søges af alle tilskudsgodkendte folkeoplysende foreninger til kurser for trænere,
instruktører og lign. samt bestyrelsesmedlemmer. Der gives ikke tilskud til øvrige
medlemmers deltagelse i kursusaktiviteten.
Aktiviteten, som kurset retter sig mod, skal være for foreningens medlemmer og/eller ledere
uanset, hvilken aldersgruppe (dvs. også voksne over 25 år), som aktiviteten henvender sig
til.
Der gives kun kursustilskud til nuværende folkeoplysende aktiviteter, som foreningen i
forvejen har afviklet mindst 20 gange årligt over mindst 5 måneder.
Foreningen kan søge tilskud fra puljen ”Nye aktiviteter” for kursusudgifter til nye tiltag.
3) Kursustyper
Tilskud gives til ordinære kurser, der er rettet mod foreningens holdaktivitet. Derudover gives
også tilskud til bassinlivredderprøve.
Der gives ikke til eksempelvis konference, seminarer, inspirationsdage, landsstævner,
ferielejr, årsmøder eller til kurser, der er målrettet individuel vejledning som kost- og
ernæringsvejleder, personlig træner, coaching etc.
Kursustilskud kan i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning til og godkendelse fra
kultur- og fritidsafdelingen ydes til kurser i udlandet, hvis den pågældende kursustype ikke
udbydes i Danmark (fjeldvandring, klatring, skiløb o. lign.) eller hvis opholdet i udlandet
indgår i et kursusforløb, hvor hovedparten af undervisningen foregår i Danmark.
4) Tilskudsberettigede udgifter
Tilskud ydes til kursus-, og opholdsudgifter.
Endvidere kan der ydes tilskud til kørsels- og honorarudgifter til udefra kommende
kursusinstruktører til kurser, der arrangeres af lokale foreninger, når kursets indhold og
emne falder inden for det normale kursusprogram på det pågældende område. Sådanne
kurser skal på forhånd godkendes af Randers Kommune.
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5) Kursusudbyder
Kurserne skal være arrangeret af en lands- eller kredsunion eller af Randers Kommune eks.
bassinlivredderkurser.
Hvis et forbund ikke udbyder kurset kan der søges dispensation til deltagelse på et kursus
udbudt af en anden aktør.
Der kan også søges forhåndsgodkendelse til deltagelse på et kursus udbudt af en anden
aktør, med tilsvarende niveau og indhold, hvis det udbydes til lavere pris. Foreninger, der
selv udbyder kurser, kan ikke få tilskud til kursister fra egen forening.
6) Ansøgning og betaling
På ansøgningstidspunktet skal kurser være gennemført og betalt, idet der ikke ydes tilskud
til deltagere, der ikke gennemfører kurser.
Med ansøgningen skal indsendes kursusprogram og betalingsdokumentation.
Tilskud udbetales kvartalsvis og ansøgninger skal indsendes senest den 31. december.
b.

Anden kursus aktivitet
Der afsættes et beløb svarende til maksimalt 20% af det beløb, der er afsat til almindelig
kursustilskud, til anvendelse til kurser i ”Nye aktiviteter” og til ”Lokal kursusaktivitet”. Midlerne
forsøges fordelt over hele året.
Beløbet er i 2022 således på 180.000 kr. Eventuelle uforbrugte midler overføres til
efterfølgende års medlemstilskud.
1) Nye aktiviteter
Der kan søges om tilskud til kursusaktivitet vedrørende nye aktiviteter for foreningens
medlemmer. Der kan søges tilskud på 75% på samme øvrige vilkår som ved almindeligt
kursustilskud.
Ansøgning sendes til forhåndsgodkendelse maksimalt et halvt år inden kursets afholdelse.
2) Lokal kursusaktivitet.
a) Økonomi: Lokal kursusvirksomhed er bl.a. foreningsudvikling samt kurser og foredrag
arrangeret af forvaltningen
Der kan søges tilskud på 100%.
b) Tilskudsberettigede udgifter:
Der ydes tilskud til instruktørhonorar, transport for instruktør, deltagergebyr og
deltagerophold.
c) Målgrupper og kursustyper
Foreningsudvikling er et tilbud til foreninger om afholdelse af udgifter til konsulentbistand og
andre omkostninger i forbindelse med udvikling af foreningers aktiviteter, mål, organisation
mv. efter en på forhånd godkendt plan.
Kurserne retter sig særligt mod de folkeoplysende foreninger, der ikke via medlemskab af
overliggende kreds- eller landsorganisationer har mulighed for at deltage i lederuddannelse
og til tværgående kursusvirksomhed, der medvirker til fortsat udvikling af foreningerne.
Foredrag retter sig bredt mod ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer på tværs af
folkeoplysende foreninger arrangeret i samarbejde med forvaltningen. Øvrige medlemmer
kan deltage i foredrag såfremt, der er ledige pladser og eventuelt mod egenbetaling.
d) Kursusudbyder
Kurserne skal være arrangeret af en af Randers Kommune godkendt aktør.
e) Ansøgning
Ansøgning sendes til forhåndsgodkendelse.



Udviklingspulje
Der afsættes en udviklingspulje på 400.000 kr. Puljen kan søges af både godkendte frivillige
folkeoplysende foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper til projekter, der udvikler
aktivitets- og undervisningstilbud gennem nye initiativer og aktiviteter. 50.000 kr. af puljen målrettes
de mindre og nye sportsgrene.
Der er ansøgningsfrist den 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober. Der ansøges via mail til kulturog fritid. Det anbefales at ansøgere forinden kontakter kultur- og fritidsafdelingen vedrørende
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ansøgningens form og indhold.
Fordeling af tilskud foretages af folkeoplysningsudvalget.


Medlemstilskud
Restbeløbet efter fradrag af beløb til ekstra lokaletilskud, hallejetilskud, kursustilskud og
udviklingsmidler anvendes til medlemstilskud. Tilskuddet gives til aktive medlemmer i aldersgruppen
0 - 24 år, det vil sige til medlemmer, som har mulighed for at deltage aktivt i mindst 20 planlagte
aktivitetsgange fordelt over mindst 5 måneder pr. år. Aktiviteterne skal tilpasses medlemmernes
alderstrin.
Antallet af medlemmer opgøres hvert år pr. 1. januar som de aktive medlemmer, der det foregående
år har betalt kontingent i mindst tre sammenhængende måneder.
Klippekortsordninger kan accepteres, hvis kortholderne indmelder sig i foreningen og har fulde
demokratiske rettigheder og lige adgang til foreningens lokaler og tilbud som øvrige medlemmer.
Klippekort skal indeholde mindst 10 klip og være købt før 1. oktober for at tælle som et tre-måneders
medlemskab.
Foreningerne skal af hensyn til en eventuel revision kunne dokumentere deres medlemsopgørelse.
Tilskuddet er rettet mod aktive medlemmer, der deltager i eller bidrager til kerneaktiviteten. Undtaget
herfra er ledere, bestyrelsesmedlemmer, instruktører og æresmedlemmer.
I flerstrengede foreninger ydes tilskud pr. aktivitetsmedlem under forudsætning af, at der betales
særskilt kontingent pr. aktivitet. Foreningen skal på forlangende forelægge aktivitetsopdelt
medlemsliste. Medlemmer uden dansk CPR-nummer kan også indgå i tilskudsberegningen.
Medlemstilskuddet til en forening kan ikke overstige foreningens samlede deltagerbetaling det
foregående år for aldersgruppen 0 - 24 år. For flerstrengede foreninger kan medlemstilskuddet til
den enkelte aktivitet ikke overstige den samlede deltagerbetaling det foregående år for
aldersgruppen 0 – 24 år til den enkelte aktivitet. En tilskudsberettiget aktivitet skal opfylde kravene i
afsnit 1.a.8 om kontinuerlig virksomhed.
Ved deltagerbetaling forstås medlemskontingent, aktivitetskontingent, deltagerbetaling til
foreningsarrangementer som weekendture, turneringer, lejre mv. og betaling for kørsel i forbindelse
hermed samt betaling for materialer.
Ved familiemedlemskaber fordeles kontingentbetalingen ligeligt på alle indmeldte deltagere fra den
enkelte familie.
Udover reglen med klippekort anvendes således samme registrering som idrættens
hovedorganisationer benytter ved registrering af deres medlemmer. (Se reglerne på
www.medlemstal.dk)



Revision
Alle foreningers regnskab skal revideres ved en af foreningen valgt revisor
Foreninger, der modtager mindre end 300.000 kr. årligt i medlemstilskud og kursustilskud kan
revideres af et foreningsmedlem valgt på generalforsamlingen til opgaven.
Foreninger, der modtager mere end 300.000 kr. årligt i medlemstilskud og kursustilskud, skal lade
foreningens regnskab for det pågældende år revidere af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Hallejetilskud og ekstra kommunalt lokaletilskud indgår ikke i opgørelsen af tilskudsbeløbet.
Randers Kommune kan i særlige tilfælde forlange, at en forening får sit regnskab revideret af en
registreret eller statsautoriseret revisor, selv om tilskuddet er mindre end 300.000 kr., f.eks. i
forbindelse med konstaterede uregelmæssigheder.
Udgifterne til revision afholdes af foreningerne.



Anvisning af kommunale og andre offentlige lokaler og anlæg
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Folkeoplysende foreninger kan vederlagsfrit få anvist øvrige kommunale lokaler og udendørs anlæg,
hvis disse er ledige og egnede til formålet. Nærmere retningslinjer findes på kommunens
hjemmeside. Ansøgning sker via foreningsportalen.


Bortfald af tilskud
Foreninger, der ikke opfylder betingelserne for opnåelse af tilskud, herunder ikke afleverer regnskab,
bilag, medlemsoplysninger, underskrifter og andet materiale og oplysninger, som Randers Kommune
ønsker i forbindelse med behandlingen af tilskudsansøgning og tilskudsafregning, kan miste tilskud
for den pågældende tilskudsperiode og allerede udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt. I
gentagelsestilfælde eller ved særlige forhold kan retten til fremtidige tilskud – herunder anvisning af
kommunale lokaler og anlæg - fortabes for en periode.
Beslutning om bortfald af tilskud tages af sundheds, idræts og kulturudvalget efter indstilling fra
folkeoplysningsudvalget.



Ændring og tilpasning af Randersordningen
Ændringer i Randersordningen skal vedtages i sundheds, idræts og kulturudvalget efter indhentet
udtalelse fra folkeoplysningsudvalget.
Redaktionelle ændringer, ajourføring af gebyrsatser mv. samt rettelser som konsekvens af andre
byråds- og udvalgsbeslutninger foretages af Kultur- og fritidsafdelingen

Godkendt af Folkeoplysningsudvalget og Sundheds, idræts og kulturudvalget i Randers Kommune den 5. november
2021

9

