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Lokaletilskud
Foreninger med egne eller lejede lokaler kan søge lokaletilskud til driftsudgifter.
Kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at yde lokaletilskud eller nedsætte tilskuddet, hvis
lokalerne fx medfører væsentlige merudgifter for lejemålene, eller hvis driftsudgifterne for et
lejemål ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere.
Kommunen kan også undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et
egnet lokale.

Hvem kan søge lokaletilskud?
Den folkeoplysende voksenundervisning
Dækker over aftenskoler med undervisning for voksne samt undervisning for børn og voksne
sammen, samt aktiviteter i tilknytning til undervisningen.
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Dækker over spejder- og idrætsforeninger og øvrige foreninger godkendt under
folkeoplysningens bestemmelser.
Bemærk, at der gælder særlige regler for tilskud til ridehaller og rytterstuer. Se afsnit
”Lokaletilskud til ridehal og rytterstue”.

Tilskudsstørrelse
For den folkeoplysende voksenundervisning


Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der
ejes eller lejes.



Kommunalbestyrelsen kan også yde tilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og
haller, der ejes eller lejes af foreninger



Tilskuddet fastlægges efter det faktiske afholdte timeantal i lejede eller egne lokaler i
det seneste afsluttede regnskabsår.

Til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde


Kan kommunalbestyrelsen yde tilskud til egne eller lejede lokaler til dækning af
driftsudgifter



Lyngby-Taarbæk yder tilskud på 65 % af driftsudgifterne til lokaler, haller og
lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Ved ansøgning af lokaletilskud skal foreningen årligt kunne dokumentere deres
aktivitetstimetal.

Hvordan søger man?
Den folkeoplysende folkeundervisning
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Den folkeoplysende voksenundervisning ansøger om lokaletilskud i forbindelse med ansøgning
om lærer- og lederlønstilskud for det kommende år.
Ansøgningsfristen er 1. oktober.
Ansøgning sker i Foreningsportalen og der sendes besked ud til alle aftenskoler og
oplysningsforbund, når der åbnes for ansøgning.
Den frivillige folkeoplysende forening
Den Frivillige folkeoplysende forening ansøger via ansøgningsblanket for lokaletilskud i
foreningsportalen. Sammen med ansøgning sendes opgørelse over aktivitetstimer.
Ansøgningsfristen er 1. april.
Der sendes besked ud til alle foreninger, der kan søges lokaletilskud, når der åbnes for
ansøgning.

Særligt om lokaletilskud til ridehal og rytterstue
For både ridehaller og rytterstuer sker der en forholdsmæssig reduktion såfremt andel af
medlemmer over 25 år overstiger 25 % af det samlede medlemstal.

Ridehal
Der ydes tilskud til foreningsaktiviteter i op til 8 timer dagligt i 52 uger med udgangspunkt i 65
% af en timetakst udmeldt af KL for det pågældende år.

Rytterstue
Jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 15, stk. 4, ydes tilskud til rideklubbers udgifter til
rytterstue efter ovennævnte regler. Dog ydes maksimalt tilskud for 1 ¼ time om ugen pr. 5
medlemmer og højst 4 timer pr. dag.

Hvordan søger man?
Der søges via særskilt ansøgningsskema i Foreningsportalen.
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