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Nyt medlemstilskud tilbage fra høring
Sagsnr.:
J.nr.:

16/3555
18.15.00

INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at vælge et scenarie for nyt medlemstilskud til anbefaling over for
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.
BESLUTNING: Folkeoplysningsudvalget den 09-12-2020
Skubbes til næste møde

Fraværende:
Claus Palm
Tina Vexø
Tom Nielsen
Kurt Hansen
Paul-Erik Gjerka
BESLUTNING: Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2021
Folkeoplysningsudvalget anbefaler scenarie 1A over for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Fraværende:
Niels-Peter Rønmos
Claus Palm
Tina Vexø
Kurt Hansen
Paul-Erik Gjerka
Renee Schwaner
Tonny Bengtson
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 26. august at sende forslag til nyt
medlemstilskud i høring hos de folkeoplysende foreninger.
Ved høringsfristen har administrationen modtaget 3 høringsvar, der er vedlagt sagen som
bilag. Af høringssvarene fremgår det, at en forening ønsker at beholde vores nuværende regler
for aktivitetstilskud (scenarie 1), og de to andre foreninger ønsker scenarie 1 A.
Scenarie 1 A valgte Folkeoplysningsudvalget at tilføje ”mulige scenarier” på mødet i august.
Ved scenarie 1 A vil fordelingen af medlemstilskud/aktivitetstilskud være 75 % af
kontingentindtægten, dog maks. 640 kr. pr. medlem og ikke mere end det afsatte budget.
Ligeledes vil der fortsat kun afsættes 5 % til puljen til særlige formål og 5 % til trænertilskud.
Kort oprids af sagen:
De nuværende tilskudsregler er opbygget således, at aktivitetstilskuddet, der tildeles
medlemmer under 25 år, er opbygget af fire elementer:
1.
2.
3.
4.

Medlemmer under 25 år
Lejre og ture
Transport
Udgifter til træner og instruktørlønninger
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Foreningerne skal redegøre for, at disse fire elementer bliver anvendt til formålet.
Forskellen på scenarie 1 (den nuværende model) og scenarie 1 A er udelukkende hvilke krav,
der stilles til foreningens dokumentation af tilskuddet. Beregningen af det tilskud, foreningen
modtager pr. medlem, er det samme – scenarie 1 A vil derfor være det mindst indgribende for
foreningerne, da de ikke vil få mindre i tilskud, men derimod skulle gøre langt mindre i forhold
til at dokumentere.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Eksempel på udregning:
Scenarie 1: Nuværende regler for aktivitetstilskud
En forening modtager 394 kr. pr. medlem (maks 75 % af kontingentindtægten) og foreningen
har 100 medlemmer under 25 år, så foreningen modtager 39.400 kr. Foreningen modtager
således 20.200 i rent medlemstilskud (202 kr.1 * 100 medlemmer), som de ikke skal redegøre
for. Men det resterende beløb på 19.200 kr. skal foreningen redegøre for anvendes til:
2. 2. Antallet af lejre og ture med dato, sted, antal overnatninger og antal deltagere over
og under 25 år
3. Arrangementer med dato, sted, afstand i km. og antal deltagere over og under 25 år.
4. Navn på instruktører, udbetalt løn/omkostningsgodtgørelse, antal timer og antal
deltagere over og under 25 år.
Scenarie 1 A
En forening modtager 394 kr. pr. medlem (maks 75 % af kontingentindtægten) og foreningen
har 100 medlemmer under 25 år, så modtager foreningen 39.400 kr.
Foreningen skal med dette scenarie ikke redegøre for brugen af tilskuddet, da tilskuddet er et
rent medlemstilskud.
Foreningen skal fortsat indsende tilskudsregnskab/årsregnskab jf. folkeoplysningsloven § 29,
men ville ikke længere skulle lave specificerede opgørelser.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 9. december 2020.
BILAG:
1 - 376845
2 - 376843
3 - 146495
4 - 363656
5 - 383811
6 - 383810
7 - 383809
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Forskellige scenarier for nyt medlemstilskud
UDKAST: nye regler for tilskud
Folkeoplysende foreningsarbejde - regler for tilskud
Forslag til nyt medlemstilskud
Høringssvar Dragør Tennis.PNG
Høringssvar Dragør Sejlklub.PNG
Høringssvar Itosu-Kai Karate.PNG

Medlemstaksten udregnes hvert år, og er i 2020 202 kr. pr. medlem
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