Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 03.09.2015

Vejen-ordningen

Tilskud til foreningsaktiviteter
Aktivitetstilskud

Tilskud ydes til samtlige aktivitetsmedlemmer under 25 år uanset bopæl.
Handicappede i forhold til aktiviteten ydes tre gange medlemstilskud uanset
alder. Et medlem registreres en gang pr. regnskabsår pr. aktivitet med
særskilt kontingentbetaling.
Der kan maksimalt ydes aktivitetstilskud svarende til kontingentstørrelsen pr.
medlem pr. år og kun ved aktivt medlemskab.
Et 10-turskort kan udløse et aktivitetstilskud, hvis prisen minimum svarer til
aktivitetstilskuddet.
For at et familiekontingent kan udløse et aktivitetstilskud, skal prisen pr.
person svare til aktivitetstilskuddet.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales én gang årligt med baggrund i sidst kendte regnskab, der
indsendes senest 31. marts, hvorefter udbetaling vil finde sted.

Tilskud til
lederuddannelse

Der ydes tilskud til kursusafgiften. I forbindelse med interne kurser ydes
endvidere tilskud til lokaler, bespisning, overnatning m.v.
Retningslinjerne kan læses på www.vejen.dk/lederuddannelse.

Tilskud udgør

Tilskuddet udgør op til 75 procent af max. 1.000 kr./deltager/kursusdag.

Udbetaling af tilskud

Bilag indsendes efter anmodning i efteråret. Udbetaling af tilskud finder sted i
december.

Mindre anlægsprojekter

Der kan søges løbende via en ansøgning, der beskriver projektet og dets
omkostninger (inklusiv 2 tilbud).
Søges inden projektet sættes i gang.
Læs mere på www.vejen.dk/mindreanlægsprojekter.

Aktivitets- &
Udviklingspuljen

Der ydes tilskud til projekter ved konkret ansøgning, der beskriver projektet
og dets omkostninger (inklusiv 1 tilbud).
Søges inden projektet sættes i gang.
Læs mere på www.vejen.dk/aktivitetspulje.

Lokaletilskud
egne/lejede lokaler

Til godkendte lokaler.

Tilskud udgør

Der ydes tilskud med 75 procent af de tilskudsberettigede udgifter til egne og
lejede lokaler, eksklusiv idræts- og svømmehaller.
Der foretages ikke fradrag for medlemmer over 25 år.
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Lejeindtægter modregnes som udgangspunkt, petitessegrænse 10.000 kr., men er i øvrigt til forhandling i særlige situationer.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales én gang årligt med baggrund i sidst kendte regnskab, der
indsendes senest 31. marts, hvorefter udbetaling vil finde sted.
Inden udbetaling af lokaletilskud, vil 15 lokaletilskudsregnskaber blive indkaldt
til stikprøvekontrol.

Fastprisaftaler

Der indgås fastprisaftaler med foreninger, hvor bl.a. aldersreduktion har
væsentlig indflydelse på det kommunale tilskud.

Lokaletilskud idræts- og
svømmehaller

Der ydes lokaletilskud med 65 procent af de godkendte timelejesatser.

Gebyrer for lån af

Der opkræves gebyr pr. time for lån af gymnastiksale, Foreningshuset og
svømmesal.

kommunale lokaler

Der opkræves gebyr på 50 kr. pr. udendørs fodboldspillers brug af
omklædningsrum i Vejen Sportsforening, Lintrup Ungdoms- og
Gymnastikforening og Andst Ungdoms- og Idrætsforening. Samt 100 kr. pr.
billardspiller i Glejbjerg Billard Klub, Holsted Billard Klub og Rødding Billard
Klub.

Regnskab

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige
tilskudsmodtagere indsende et revideret regnskab, hvoraf følgende oplysninger
blandt andet skal fremgå:

Hallerne udsender regninger til lokale foreninger på foreningsandelen.









Indbetalt medlemskontingent
Antal aktive aktivitetsmedlemmer fordelt på aktiviteter
Antal aktive aktivitetsmedlemmer over 25 år
Udgifter til egne lokaler og lejrpladser
Udgifter til lejede lokaler og lejrpladser
Udgifter til lederuddannelse
Sidste års tilskud fra Vejen Kommune

Foreningen skal indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter
eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen
af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Revision af regnskaber

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger samt at regnskabet er i
overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i
medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.
Grænsen for krav om registreret revisor til revision af foreningens regnskaber
er en årlig tilskudsstørrelse fra Vejen Kommune på 250.000 kr. eksklusiv
tilskud til hallerne.

Udelukkelse fra tilskud

Foreninger, der ikke indsender ønskede oplysninger til dokumentation af
seneste års aktiviteter, udelukkes fremover fra tilskud.
Såfremt foreningen atter ønsker tilskud, skal denne på ny ansøge herom.
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Vejledning til lokaleregnskab
Tilskudsberettigede
udgifter

Ikke
tilskudsberettigede
udgifter

Renter af prioritetsgæld

1

Renter og bidrag til
prioritetslån.

Afdrag på lån. Renter på
kassekreditter og almindelige
banklån. Morarenter.

Husleje
(lejede haller/lokaler og lejrpladser)

2

Husleje ifølge lejekontrakt.
Lejemålet skal være
godkendt af Vejen Kommune.

Gælder ikke for lokaler og
lejrpladser, hvortil andre
samtidig har adgang mod
betaling (campingpladser og
lignende) samt forplejning.
Indskud og depositum.

Udgifter til:

Skatter

3

Ejendomsskat.

Forsikringer

4

Forsikring vedrørende
bygninger (brand, vandskade
etc.). Erhvervs/arbejdsskadeforsikring.
Falck-abonnement på
bygninger.

Indbo-/løsøreforsikring.
Ulykkesforsikring. Forsikring
af foreningens materiel til
brug for aktiviteten.

Alarm

5

Abonnement på tyverialarm.

Installation og ændringer af
alarm. Fejlalarmeringer.

Abonnement.

Forbrug. Domænenavne.

8

Nødvendig vedligeholdelse af
bygninger for opretholdelse
af eksisterende standard.
Udskiftning af inventar*,
såfremt udskiftning kan
dokumenteres billigere end
reparation. Elpærer.
Brandmateriel krævet af
brandmyndigheden.

Forbedringer, herunder omog nybyggeri.
Nyanskaffelse af inventar, nye
låsesystemer, hårde
hvidevarer.
Udsmykning, service,
udearealer. Benzin/diesel.
Bekæmpelse af
myrer/mulvarper. Round up.
Græsslåning, snerydning.
Grus.

Lønninger
(skattepligtige)

9

Udgifter til rengøring og tilsyn
af lokaler i henhold til
aktivitetsniveauet.

Udgifter til kørsel.

Rengøringsmidler

9

Rengøringsmidler, støvsuger
og rengøringsartikler.

Udgifter til nyt inventar og
maskiner.
Toiletpapir/køkkenrulle.
Vaskemidler til spillertøj.

Telefon/internet
Vedligehold på bygninger

6/7

* inventar der er naglet fast
Rengøring

Forbrugsafgifter

El

10

Elforbrug og elafgifter.

Vand, renovation,
afgifter
Varme

11

Vandforbrug, Tømning,
afledningsafgift.

Forgæves tømning.

12

Varmeforbrug.
Brænde til brændeovn.

Brænde til bål.

Andet

13

Skorstensfejning.
Rottebekæmpelse.
Slamsugning.

Tilslutning til fællesantenne.
TV- og radiolicenser.
Fællesantenneabonnementer.
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Lejeindtægter

14

Petitessegrænse 10.000 kr.

Modregnes som
udgangspunkt, men er til
forhandling i særlige
situationer.
Ansøgning til
Folkeoplysningsudvalget.

