
Lokaletilskud
til foreninger



Foreninger der laver frivilligt foreningsarbejde, og som er 
godkendt efter Folkeoplysningslovens kapitel 7, kan søge 
lokaletilskud. 

Hvem kan søge?

Lokaletilskuddet beregnes ud fra to forhold: Fordeling på alder 
hos foreningens aktive medlemmer og en række driftsudgifter. 

• For aktive medlemmer under 25 år: Tilskuddet udgør 85% af 
driftsudgifterne

• For aktive medlemmer over 25 år: Tilskuddet beregnes som 
en restprocent af foreningens budget fratrukket tilskuddet 
til de under 25-årige

De driftsudgifter der indgår i beregningen af lokaletilskuddet er  
forskellige alt efter om foreningen holder til i egne eller lejede 
lokaler.

Beregning af lokaletilskud

Foreningen skal udfylde et ansøgningsskema online på 
www.faxeforeningsportal.dk - husk at læse afsnittet om bereg-
ning og dokumentation før I begynder at udfylde ansøgningen.

Fristen for at søge er hvert år senest 1. april.

Det er Folkeoplysningsudvalget, der godkender ansøgningerne, 
og foreningerne får svar om tilskuddets størrelse 1. juni. 
Tilskuddet udbetales derefter i løbet af juni måned.

Sådan søger man



Egne lokaler - herunder haller og lejrpladser
Følgende udgifter kan indgå i beregningen:

• Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet bruges til an-
lægsudgifter til lokalet/hallen/lejrpladsen

• Skatter, afgifter og forsikringer for ejendommen
• Udgifter til almindelig vedligeholdelse, varme, lys, rengøring 

og nødvendigt tilsyn
• Særlige energibesparende foranstaltninger efter aftale

Lejede lokaler - herunder haller og lejrpladser
Følgende udgifter kan indgå i beregningen:

• Husleje/lejebeløb
• Udgifter til almindelig vedligeholdelse (ifølge lejekontrakt), 

varme, lys, rengøring og nødvendigt tilsyn

Udgifter der ikke kan tælle med
Man kan ikke få lokaletilskud til udendørsanlæg eller udendørs-
arealer i øvrigt. Udgifter til rekvisitter og inventar samt afdrag på 
lån kan heller ikke tages med i beregningen. Golfklubber kan 
kun modtage tilskud til medlemmer under 25 år.

Særlige forhold
Indtægter fra udlejning eller fremleje af lokaler trækkes fra ved 
beregningen af tilskuddet.

Stiger foreningens udgifter til lokaler eller energitiltag med mere 
end 20% (i forhold til de seneste tre års gennemsnitlige udgifter), 
skal Folkeoplysningsudvalget og Center for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice særskilt godkende, at stigningen kan indgå i be-
regning af tilskuddet.

Nedsættelse af tilskuddet kan ske i særlige tilfælde. For eksem-
pel hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet 
af deltagere, lokalets brug i øvrigt eller hvis udgifterne ikke står i 
rimeligt forhold til det normale niveau for lokalet.

Tilskuddet søges i indeværende år, men beregnes af regnska-
bet fra året før og medlemssammensætningen pr. 31/12.



Har du spørgsmål til lokaletilskuddet, er du velkommen til 
at kontakte:
Ina Leander, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice på 
mail leand@faxekommune.dk eller på tlf. 5620 3723.

Kontakt

Foreningen skal aflevere medlemslister/programmer/trænings-
planer eller aktivitets- og mødekalendere samt regnskab for 
året før ved ansøgning.

Denne dokumentation kan være i papirform, en udskrift fra for-
eningens hjemmeside eller andre materialer.

Folkeoplysningsudvalget udtrækker hvert år en række for-
eninger til kontrol af medlemslister. Hen over en årrække kan 
alle forvente at blive udtrukket.

Kommunens tilskud skal fremgå af foreningens regnskab. 
Regnskabet skal sendes hvert år senest 1. april til Faxe 
Kommune, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Dokumentation


