VEJLEDNING
LOKALETILSKUD TIL EGNE OG LEJEDE LOKALER
I henhold til Folkeoplysningsloven er det alene udgifter i forbindelse med lokalerne/bygningen,
der er tilskudsberettiget og ikke løsøre m.v.
Tilskudsberettigede udgifter
Prioritetsgæld, dvs. tinglyste lån på bygningen:
Renteudgifter, administrationsbidrag

Ikke-tilskudsberettigede udgifter
Prioritetsgæld:
Afdrag, gebyr, stempeludgifter, depositum, morarenter
samt øvrige udgifter ved låneoptagelse/omlægning
Lejeudgifter:
Lejeudgift til garage, redskabsrum m.v.

Lejeudgifter:
Årlig leje, jfr. lejekontrakt til lokaler hvor der er aktivitet.
Den tilskudsberettigede lejeudgift kan nedsættes, hvis
udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af
deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt
Skatter og afgifter:
Telefonabonnement, ejendomsskatter,
skorstensfejning, rottebekæmpelse, vandafgift,
spildevandsafgift, renovation, evt. oliefyrsabonnement,
slamsugning
Forsikringer:
Bygningsforsikring (brand og tyveri, glas,
kummeforsikring) for egne bygninger.
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for
rengøringspersonale
Ordinær vedligeholdelse:
El-pærer, maling, pensler, tapet, småting købt i
byggemarked og selv sat op, nøgler/låsesystemer,
ildslukkere m.v.
Almindelige reparationer af yderdøre, loft, vægge,
vinduer, gulv, komfur, håndvask, toilet

Skatter og afgifter:
Medielicens

Forsikringer:
Løsøreforsikring (inventar, edb-udstyr, maskiner m.v.),
erhvervsforsikring, øvrig
ansvarsforsikring/arbejdsskadeforsikring
Ordinær vedligeholdelse:
Det bliver fx til ekstraordinær vedligeholdelse, når
gulvbelægning udskiftes, døre og vinduer udskiftes,
fast inventar udskiftes, fyr udskiftes, vægge flyttes
eller der laves ny eller ekstraisolering.
Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter skal søges
særskilt sammen med ansøgning om lokaleudgifter for
det kommende år.
Rengøring og fornødent tilsyn:
Håndsæbe, toiletpapir, køkkenruller, viskestykker,
håndklæder, servietter, duftblokke, vaskepulver,
kaffefilte, opvaskebaljer, plastbægre m.v.

Rengøring og fornødent tilsyn:
Gulvspand, klude, koste, støvsugerposer, wc-rens,
affaldsposer, affaldsvogn samt midler til rengøringen.
Endvidere lønudgift som dokumenteres i form af
lønindberetning til SKAT.
Leje af måtter. Vinduesvask ved firma.
Lønudgifter/honorar til ekstraordinært tilsyn med
lokaliteter uden for dagtimerne, lovpligtige eller af
sikkerhedsmæssige årsager.
Abonnement på tyverialarm.
Tilsyn skal kunne dokumenteres

Lønudgift/honorarer (eller dele af lønudgifter) til
trænere, ledere, ansatte i klubhuse eller
administratorer i foreninger.
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Øvrige bemærkninger:
Der kan ikke medtages udgifter til udendørs arealer. Og heller ikke til stalde for så vidt angår rideklubber.
Ved krav om ændringer i installationer, lovliggørelse af forhold m.m., skal det altid søges som ekstraordinær
vedligehold.
Nogle foreninger har helt specielle forhold (evt. opbevaring af våben eller ekstraordinært kostbart materiale).
Udgifter til dette skal søges som fornødent tilsyn.
Dette gælder også oprettelse og drift af alarmsystemer.
Skanderborg Kommune
Kultur, Borger og Plan
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7000
kulturogerhverv@skanderborg.dk

2

